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Kaydon dunringlagers, die
het bedrijf Rodriguez uit
Eschweiler al vele jaren in zijn
assortiment heeft, houden
de dingen in beweging in
de ruimte – ook op het
internationale ruimtestation
ISS. De dunringlagers zijn
voorbestemd voor veeleisende
toepassingsgebieden vanwege
hun lage gewicht, hoge
nauwkeurigheid en hoge
prestaties.
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nlangs zat ik een programma te kijken over het
pensioenstelsel in Nederland en de vernieuwingen die er
PAUL QUAEDVLIEG
Hoofdredacteur
aan gaan komen. In deze documentaire worden meerdere
Aandrijftechniek
mensen geïnterviewd die hun pensioen ‘anders’ hadden
geregeld. Een echtpaar van middelbare leeftijd dat in India
kon leven zonder veel bezit, twee dertigers die al hun geld in onroerend goed hadden gestoken en
inmiddels dertig panden in hun bezit hadden om te verhuren (en zo de woningmarkt verzieken) en
een vijftiger die tussendoor steeds pensioen nam van enkele maanden. Of noemen we dat gewoon
vakantie voor langere tijd? Een sabbatical? Ik vond het allemaal maar vreemde voorbeelden. De
gemiddelde Nederlander werkt nog steeds tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd en stapt er
alleen wat eerder uit als hij of zij wat geld heeft gespaard of met een fatsoenlijke regeling vanuit zijn
werkgever kan vertrekken. In de industrie gaan de komende jaren heel wat technici met pensioen.
Wat dat betekent weten we allemaal. Veel technische bedrijven hebben vacatures open staan, die
maar moeilijk te vullen zijn. Dan moet je als bedrijf soms met creatieve oplossingen komen. Tijdens
de opening van het ROVC TechCenter in Ede, kwam ik in gesprek met één van de leraren. Hij gaf
mij een voorbeeld van een pensionado die inmiddels, dankzij zijn kennis, meerdere keren naar het
buitenland was gevlogen om een technisch probleem op te lossen. Het gaf des te meer aan dat
het belang van scholing, bijscholing en ervaring groot is. Het nieuwe ROVC is volledig gericht op
bijscholing, en dan vooral praktijkgericht. Met de nadruk op het snappen van de werking, schema’s
lezen, storingen vinden en oplossen et cetera. En dat allemaal aan veel nieuwe demo-opstellingen
mede beschikbaar gesteld door het bedrijfsleven. Datzelfde bedrijfsleven kan daar immers ook weer
van profiteren. Het nieuwe ROVC is trouwens helemaal aangepast aan de doelgroep. Dat de meeste
cursisten mensen zijn met praktische vaardigheden blijkt uit de indeling van de parkeerplaatsen.
Naast het pand is een hele rij parkeerplaatsen aangelegd, formaat XL, speciaal gereserveerd voor
service- en bestelbussen. Hier blijkt maar weer de waardering vanuit het ROVC voor technici die
dagelijks de mouwen opstropen om aan essentiële machines en installaties te kunnen sleutelen.
Als we die technici niet meer hebben, staat alles stil. Wat als er geen landbouwproducten geoogst
kunnen worden, geen levensmiddelen meer zijn in de supermarkt, er geen water meer uit de kraan
komt of geen elektriciteit uit het stopcontact? Of moeten we in de toekomst meer pensionado’s
gaan inschakelen? Ik hoop van niet. Het wordt hoog tijd, dat technici meer gewaardeerd worden in
hun kennis en kunde. En dan zijn alléén grotere parkeerplaatsen niet genoeg.
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500 sensoren
om mee te ‘praten’

Thomas Tribotté is gepassioneerd race-engineer bij het Alpine Elf Matmut Endurance Team. Voor hem en zijn collega-engineers is het heel
normaal om tijdens een race te communiceren met hun machine, in dit geval een Alpine A480 uit de hypercar-klasse van endurance racen.
Als de Alpine A480 op het circuit rijdt is hij uit het zicht van de engineers, vooral op Le Mans, waar het circuit meer dan 13 kilometer lang
is. Maar niets van de prestaties van de auto ontgaat hen dankzij duizenden telemetriegegevens die in real time naar de pits worden verzonden. “Toen we aan de LMP2 deelnamen, was onze auto uitgerust met ongeveer tweehonderd sensoren”, merkt Tribotté op. “Dit seizoen
is dat aantal gestegen tot vijfhonderd. Ons telemetriesysteem verzendt voortdurend tussen de tweeduizend en 2500 gegevens. Om deze
informatie te verwerken en te analyseren, zijn de acht engineers zoals ik in de pits verantwoordelijk voor verschillende aspecten van de
auto. We hebben bijvoorbeeld twee motor-engineers die waken over het energiebeheer, een gebied dat vooral cruciaal is in de hypercarklasse.” De data zijn in te delen in een aantal categorieën. Allereerst zijn er de gegevens die betrekking hebben op de betrouwbaarheid van
de auto, met name de temperatuur van de remmen, motor en versnellingsbak, evenals de bandenspanning. Deze essentiële informatie gaat
gepaard met waarschuwingssignalen, waarvan sommige de coureur direct in de auto waarschuwen. “Temperatuurmetingen zijn bijzonder
belangrijk, vooral in een race als Le Mans waar de luchttemperatuur kan variëren van 10°C midden in de nacht tot 30°C aan de start en/of
finish”, aldus Tribotté. Naast betrouwbaarheid kunnen telemetriegegevens ook een belangrijke bijdrage leveren aan de prestaties van de
auto. “Als we een aanpassing doen aan de instellingen die een winst van twee procent zou moeten opleveren, maar die in werkelijkheid
door de heersende omstandigheden slechts een winst van 1,8 procent oplevert, weten we dit meteen dankzij de telemetrie. De coureur kan
de instelling vervolgens corrigeren.” Thomas Tribotté en zijn collega’s gebruiken de datastroom ook om de racestrategie van het team te
perfectioneren. “We proberen altijd de hoeveelheid brandstof in de auto te optimaliseren en roepen de racewagen alleen naar binnen als er
minder dan een halve liter in de tank zit. Met de data die we tot onze beschikking hebben, kunnen we zo precies zijn.”
www.alpinecars.com
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Booming EV-markt
stuwt activiteiten
Innovation Lab
Onlangs heeft ABB het Nederlandse Delft
verkozen voor haar Innovation Lab voor
EV-charging. Daar ontwikkelt het bedrijf,
in co-creatie met vrijwel alle producenten
van voertuigen, slimme laadsystemen en
laad-infrastructuren die een snelle groei
van elektrisch vervoer mogelijk maken. Als
vestigingslocatie is gekozen voor de campus
van de TU Delft waar het Innovation Lab ooit
als startup begonnen is. Aandrijftechniek
mocht rondkijken in deze ‘hotspot onder
hoogspanning’.

T

In het E-mobility
Innovation Lab
passen allerlei
elektrische
voertuigen zoals deze
grote heftruck, zodat
de technici diverse
metingen kunnen
uitvoeren
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echnologiebedrijf ABB is volop bezig met de
energietransitie van samenleving en industrie.
“De mission tot zero staat absoluut bij ons op
de kaart”, vertelt Robert Daems, Sales Specialist
Electrification business bij ABB. “Zeker in
transport staan we voor grote uitdagingen. Momenteel is
transport wereldwijd verantwoordelijk voor zo’n 24 procent
van de schadelijke emissies. Dat is dan wegverkeer, maar ook
vliegtuigen en de scheepvaart. Als we dan even puur kijken naar
het personenvervoer was er tussen 2000 en 2015 een groei van
36 procent in emissies. Dus die elektrificatie is absoluut nodig om
de uitstoot te verminderen, zeker als je ziet dat een EV (elektrisch
voertuig) 54 procent minder CO2 uitstoot dan een gemiddelde
nieuwe auto met brandstofmotor op benzine.”
Trends en uitdagingen
De divisie E-mobility van ABB kijkt daarom verder. Er zijn
diverse trends en uitdagingen gaande waar het bedrijf op anticipeert en investeert. Daems: “We zien momenteel een forse
groei van het elektrisch vervoer, en dan niet alleen de personenauto’s, maar ook bij busvervoer, vrachtvervoer en bouwmachines.
Daarnaast nemen actieradius en laadcapaciteit van EV’s snel toe. >

07-10-21 09:11
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Maar dat zorgt ook voor wat uitdagingen. Er is enorme toename
van de belasting van het energienetwerk en ook stijgt de vraag
naar energie fors. Daarbij komt nog de minder gecontroleerde
opwekking van energie, denk aan zonnepanelen en windenergie
in combinatie met de conventionele opwekking van energie.”
De E-mobility division is momenteel één van de sterkste
groeiers binnen het grote ABB concern. Wereldwijd werken er
zo’n 850 mensen, waarvan 250 met R&D bezig zijn. In Delft
werken nu zo 150 werknemers en er is nog plek voor uitbreiding. Ook in Eindhoven vindt een deel van de R&D-activiteiten
plaats. Daarnaast heeft het bedrijf productievestigingen voor haar
laadapparatuur in Polen, Italië, de Verenigde Staten en China. En
ook de installed base van laders mag er zijn. Inmiddels zijn er
zo’n 440.000 AC-laders verkocht en zo’n 21.000 DC-laders en die
aantallen nemen rap toe.

Het E-mobility
Innovation Lab is
voorzien van de
nieuwste snufjes qua
gebouwautomatisering
en duurzaamheid

Begonnen als start-up
De locatie in Delft is ooit begonnen als een start-up. In 2005
richtte een aantal Delftse studenten Epyon op en zij ontwikkelden de eerste snellader. In 2011 werd Epyon onderdeel van ABB.
Momenteel zijn de medewerkers uit 32 landen dagelijks bezig met
het ontwikkelen/verkopen van innovatieve laadsystemen. Dennis
Brouwer, bij ABB Electric Vehicle Infrastructure verantwoordelijk
voor de realisatie van het Innovation Lab, is afkomstig van Epyon.
“Dankzij de overname kreeg Epyon toegang tot productiecapaciteit en een wereldwijde markt. We zijn daarom de afgelopen tien
jaar snel gegroeid en leveren nu wereldwijd onze producten. En
die groei staat niet stil. Onze producten passen dan ook prima
bij de ABB-missie die streeft naar een wereld met zero emissie.”
In het testcentrum van het ABB E-mobility Innovation Lab
wordt het laden van voertuigen onder extreme omstandigheden
getest. In speciale testruimtes worden naast personenauto’s
ook complete stadsbussen, vrachtwagens of mobiele machines
tijdens het laden getest. Bij de rondleiding zien we een enorme
elektrische heftruck staan. Ook is er een klimaatkamer aanwezig

Dennis Brouwer: “Achter elk laadpunt zit veel complexe
technologie”

waar bij zeer lage en zeer hoge temperaturen van -40°C tot +70°C
wordt gekeken hoe de systemen zich gedragen. Ook bij een hete
zomer in Afrika of een koude winter in Finland moet een laadsysteem optimaal functioneren. Naast fysieke tests worden er ook
computersimulaties uitgevoerd met door autofabrikanten geleverde besturingssoftware van de nieuwste elektrische voertuigen.
Laadinfrastructuur
Een belangrijke basis voor de groei van elektrisch vervoer is de
beschikbaarheid van de juiste laadcapaciteit en laadmogelijkheden. De komende tien jaar zullen in Nederland naar verwachting
300.000 AC-laders en 40.000 DC-snelladers geplaatst moeten
worden om aan de toekomstige laadbehoefte te kunnen voldoen.
Ondertussen groeit de actieradius van elektrische voertuigen,
waardoor de benodigde laadcapaciteit toeneemt en zwaardere
eisen aan de laadsystemen worden gesteld. Ook in deze complexe omgeving speelt het ABB E-mobility Innovation Lab een
belangrijke rol. Samen met opdrachtgevers, voertuigproducenten
én installateurs worden innovatieve oplossingen ontwikkeld die
breed toepasbaar zijn.
Groei vindt overal plaats
Brouwer ziet dat de snelle groei van laadmogelijkheden overal
plaatsvindt. “Langs snelwegen, bij distributiecentra, bij transportbedrijven, in de busremises, bij winkelcentra, in fabrieken
en in woonwijken worden op dit moment laadpunten geïnstalleerd. En dat varieert van AC-laders voor thuis tot snellaadpleinen
met 350 kW DC-snelladers voor trucks. Achter die laadpunten zit
technologie die ervoor moet zorgen, dat het juiste voertuig op de
juiste snelheid wordt opgeladen, er meerdere voertuigen tegelijkertijd opgeladen kunnen worden en er geen overbelasting van
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Hier het laboratorium
waar de personenwagens
en bijpassende laders
worden getest. Links de
allernieuwste en snelste
ABB lader, de Terra 360

het net plaatsvindt. Smart charging noemen we dat, waarbij ook
monitoring van de systemen en afrekening van energieverbruik
belangrijke aspecten zijn. In ons Innovation Lab worden dagelijks
systemen ontwikkeld en getest. Nieuwe ontwikkelingen zoals de
compacte Terra AC Wallbox om personenauto’s op te laden en
de Terra High Power snelladers voor trucks zijn daar voorbeelden
van”, aldus Brouwer.
Vrachtwagens
We richten ons even specifiek op het vrachtvervoer. Wat ziet
ABB als de beste laadoplossing voor trucks? Is dat bij een laadpunt
langs de snelweg of toch bij een warehouse of distributiecentrum? “Bij trucks die korte afstanden rijden, vaak accelereren
en afremmen is het prima om ’s nachts te laden”, aldus Daems.
“Ook zie ik oplossingen bij DC’s waar je middels portalen boven
de laaddocks kunt opladen. Bij het lange afstandsvervoer moet je
het echt gaan zoeken in snelladers. Momenteel worden de elektrische trucks die er zijn opgeladen via de CCS norm. ABB heeft
daar opladers voor met vermogens van 175 kW tot 350 kW en een
maximale stroom van 500 A. Vanaf 2022 zou het MCS – Megawatt
Charging System een rol kunnen gaan spelen. Dan praten we over
1000 V en 3000 A, eventueel optioneel naar 1250 V. Dat betekent

Ook de transportsector en havenbedrijven investeren in
elektrificatie; hier de elektrische Terberg truck die voor het pand
geparkeerd stond

ook dat een truck over een speciaal batterijpakket moet beschikken, gekoelde kabels van lader naar truck, maar ook trafo’s in het
energienetwerk. In Azië is men bezig met de ChaoJi standaard.
Dan gaat het om 1500 V en 600 A. Bij zowel het MC-systeem als
het ChaoJi-systeem worden weer andere stekkers gebruikt. ABB
helpt mee om tot standaardisatie te komen.”
Als ABB kijkt naar de huidige laadinfrastructuur, en het doel
is bijvoorbeeld in steden (zero-emissiezones) in 2025 emissievrij
te rijden, is dat dan haalbaar in nog geen vier jaar tijd? “Dat zal
zeker een uitdaging zijn”, beaamt Daems. “In vier jaar tijd kan nog
veel gebeuren. Rondom de steden ontstaan distributiehubs of
die zijn er al. Hier kunnen de grote trucks aandocken en wordt de
last-mile-delivery met kleinere en schonere trucks uitgevoerd. Je
ziet nu al ontwikkelingen dat sommige bedrijven met elektrische
trucks de binnenstad ingaan. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld
bouwkranen en ander bouwmaterieel dat in de binnenstad emissievrij opereert. Nu komt 2025 al heel dichtbij, maar ik denk dat
als iedereen samenwerkt er best veel mogelijk is.”
Van smart grid naar smart city
Smart charging zal steeds vaker deel gaan uitmaken van
een omvangrijker smart energiegrid. ABB verwacht dat over

||| DC-LADEN VERSUS AC-LADEN

Volgens Robert
Daems gaat het
energielandschap
drastisch veranderen de
komende jaren

08-09-10-11-12_abb.indd 11

Momenteel is AC-laden (wisselstroom) de meest voorkomende
vorm van het laden van een EV. De accu’s daarentegen kunnen
de energie alleen opslaan als DC (gelijkstroom). Dat betekent
wel dat het voertuig over een omvormer moet beschikken die
van AC naar DC gaat. Momenteel gaat echter de trend richting
snelladen met hoge voltages en veel vermogen. Dat snelladen
gaat van DC naar DC. Hierbij is er tevens directe communicatie
tussen de snellader en het voertuig.

>
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ongeveer 10 jaar de eerste smart cities werkelijkheid zullen zijn.
Volgens Daems gaat het energielandschap drastisch veranderen
de komende jaren. “De overgang van fossiele brandstoffen naar
zon en wind zorgt ervoor, dat we minder invloed hebben op de
beschikbaarheid van energie. Vraag en aanbod moeten dus in
balans blijven, terwijl de energiebehoefte, mede door de toename
van elektrisch vervoer, steeds meer toeneemt. Dat vraagt om
smart grids die de energiestromen optimaliseren. Dat gebeurt
door gebruik te maken van alle data die de verbonden apparaten
opleveren. Gelukkig bestaan die systemen al en kunnen we door
smart homes, smart buildings, smart storage en smart charging
met elkaar te verbinden, smart grids laten ontstaan die gezamenlijk smart cities zullen gaan vormen. Een elektrisch voertuig
is dan niet alleen een gebruiker van energie, maar wordt tevens
een middel om energie op te slaan.”
Energiezuinig smart building
Het ABB E-mobility Innovation Lab is als een energiezuinig smart building gebouwd. Veilig, flexibel, duurzaam en slim
waren de belangrijkste uitgangspunten. Het ABB Ability Energy
en Asset Managementsysteem, dat verbonden is met de Cloud,
monitort continu stroom, spanning en verbruik. Hiervoor zijn
de schakelkasten en componenten volledig gedigitaliseerd. Het
systeem zorgt onder andere voor peakshaving door het vermogen
van snelladers te reduceren of het batterij-opslag-systeem in te
schakelen. Hierdoor wordt een te grote net-vraag voorkomen en
dat scheelt aanzienlijk in de exploitatiekosten.
Met ABB i-bus KNX gebouwautomatisering communiceren
alle klimaat- en energie-installaties met elkaar. Luchtkwaliteit
en bevochtiging worden continu gemonitord en aangepast
aan de bezetting van het gebouw. Tevens is er een SARS-CoVtransmissie preventiesysteem ingebouwd. Een lichtregelingsysteem met sensoren voorkomt verlichting op plekken waar
dat niet noodzakelijk is. En op het dak is een uitgebreid pakket

Ook aan de bestaande laadtechnologie wordt continu gewerkt

aan zonnepanelen aangebracht dat uiteraard gekoppeld is aan
het gebouwbeheersysteem.<
www.abb.com

||| NIEUW SNEL LAADSTATION: TERRA 360
ABB heeft onlangs de Terra 360 onthuld, een innovatief alles-in-één laadstation voor elektrische voertuigen dat momenteel het snelste laadproces op de markt biedt.
Het nieuwe station is modulair van opzet. Dankzij de dynamische stroomverdeling kunnen tot vier voertuigen tegelijk worden opgeladen zonder dat de bestuurder
hoeft te wachten tot de voorligger klaar is met opladen. Een van de andere oplaadkabels kan gewoon worden gebruikt. Het nieuwe laadstation heeft een maximaal
vermogen van 360 kW en kan elke elektrische auto in maximaal 15 minuten volledig opladen. Dit betekent dat het voldoet aan de behoeften van een breed scala
van elektrische automobilisten, of
ze nu een snelle lading nodig hebben
of hun accu willen opladen tijdens
het winkelen. Het gebruik van Terra
360 laadstations is niet beperkt
tot benzinestations, winkels en
winkelcentra, zij kunnen ook worden
geïnstalleerd op bedrijfsterreinen om
auto’s, bestelwagens en vrachtwagens
van elektriciteit te voorzien. De Terra
360 laders nemen slechts een kleine
oppervlakte in beslag en kunnen
daarom worden geïnstalleerd op
kleinere depots of parkeerterreinen
waar de ruimte beperkt is.
Een laadperron bij een transportbedrijf zou er in de nabije toekomst zo uit kunnen zien (FOTO: ABB)
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Kaydon dunringlagers, die Rodriguez
uit Eschweiler al vele jaren in zijn
assortiment heeft, zorgen voor beweging
van space-applicaties – ook op het
internationale ruimtestation ISS
(FOTO: STOCK.ADOBE.COM/DIMAZEL)
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Innovatieve dunringlagers
zorgen voor beweging
van space-applicaties
Tijdens de huidige missie naar Mars helpen Kaydon RealiSlim dunringlagers ervoor te zorgen dat de Perseverance
rover zijn werk kan doen zoals bedoeld. Het is niet de eerste keer dat de slanke oplossingen zich in de ruimte hebben
bewezen. Kaydon dunringlagers, die RODRIGUEZ al vele jaren in het assortiment heeft, zijn voorbestemd voor
dergelijke veeleisende toepassingsgebieden vanwege hun lage gewicht, hoge nauwkeurigheid en hoge prestaties.

D

e Kaydon dunringlagers van SKF worden
gebruikt in de belangrijkste robotarm, de verzameltoren voor monsters, de carrousel voor
gereedschapbits en de monsterhantering van
de rover. Ze laten bijvoorbeeld de robotarm
of de carrousel voor gereedschapbits bewegen. De gemon-

teerde lagers zijn gebaseerd op verschillende modellen
Kaydon dunringlagers die individueel zijn aangepast voor
de toepassing. Gewicht en afmeting zijn verder gereduceerd,
terwijl maximale functionaliteit en betrouwbaarheid zijn
gegarandeerd – reparatie of vervanging is bij zo’n missie
immers geen optie.
>

Ook in de Rover
Perseverance van de
huidige Mars-missie
worden Kaydon
RealiSlim dunringlagers
gebruikt (FOTO: RODRIGUEZ)
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De terminals die
zijn uitgerust met
dunringlagers van
Rodriguez kunnen
laserstralen over een
afstand tot 145 km
verzenden
(FOTO: VIALIGHT
COMMUNICATIONS GMBH/
KAYDON)

Robots op een Mars-missie
Het was geen toeval dat er voor Kaydon dunringlagers werd
gekozen – de componenten zijn immers al eens naar Mars gereisd.
In 2008 voldeed de compacte en krachtige technologie van de
dunringlagers zelfs aan de extreme criteria van NASA. Zo werd
voor de Phoenix Mars Lander Mission 2008 de hand-armcon-

structie van een robot geoptimaliseerd zodat deze rechtstreeks
vanaf de aarde in de ruimte kon worden bestuurd. De focus lag
op de hoogste precisie en strikte gewichtsvermindering van het
vorige model. Door consequente materiaalbesparingen is het
systeem van 26 kg teruggebracht tot 14 kg. Voor de holle as van de
aandrijving was een lager nodig dat in de buitendiameter van het

Ongeveer 400 kilometer
boven de aarde worden
dunringlagers toegepast
gebruikt in een robot op
het ISS - International
Space Station (FOTO: DLR)
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waarin de dunringlagers uit de RealiSlim-serie zijn gemonteerd.
Er is gekozen voor dunring-hoekcontactkogellagers, die zowel
radiale als axiale krachten bijzonder efficiënt kunnen opnemen
en bijzonder ruimtebesparend zijn. Als onderdeel van het vorige
project ROKVISS (Robotic Components Verification on the ISS),
was er van 2005 tot 2010 al een DLR-robot in gebruik aan het ISS,
in wiens scharnieren Kaydon dunring-hoekcontactkogellagers
van Rodriguez met succes zorgden voor soepele bewegingen.
Hoge precisie, zelfs tijdens de vlucht
Dunringlagers kunnen ook problemen oplossen in andere
innovatieve luchtvaarttoepassingen. Het beste voorbeeld: een
Micro Laser Communication Terminal voor kleine vliegende
objecten die een Duits bedrijf op de markt heeft gebracht. Een
eenheid voor het grof uitlijnen bevindt zich aan de buitenkant
van de rompbehuizing van het lasercommunicatiesysteem; dit
wordt beschermd door een kleine glazen koepel. Voor gebruik in
de azimut-as van deze uitlijneenheid was de fabrikant op zoek
naar kogellagers met een hoge nauwkeurigheid en snelheid,
weinig wrijving, kleine afmetingen en een laag gewicht.
Als high-performance systeemleverancier van hoogwaardige
aandrijfcomponenten kon Rodriguez helpen. De UltraSlim dunringlagers voldeden over de hele linie aan de eisen. In de laserterminals worden modellen met afmetingen van 60 mm x 66 mm x
2,5 mm van roestvrij staal gebruikt – een goede keuze wanneer
bijzonder hoge precisie en corrosiebestendigheid vereist zijn.
Inmiddels hebben de slanke componenten zich in het gebruik
goed bewezen. Dankzij de speciale dunringlagers kon de nauwkeurigheid van de uitlijneenheid zelfs aanzienlijk worden verbeterd.

Voor CAESAR is
gekozen voor dunringhoekcontactkogellagers,
die zowel radiale
als axiale krachten
bijzonder efficiënt
kunnen opnemen
en bijzonder
ruimtebesparend zijn
(FOTO: DLR)

scharnier past, maar toch aan de binnenkant de kabelgeleiding
nog mogelijk maakt.
De robot werd op Mars ingezet om onder meer bodemmonsters te nemen. Hiervoor moeten de lagers zeer hoge krachten
weerstaan – er is een kracht van meer dan 45 kg nodig om door
de ijslaag te breken en tot een diepte van ongeveer 50 cm te
graven. Een speciale versie van dunringlagers uit de UltraSlimserie was de optimale oplossing voor deze hightech toepassing in
de ruimte. Ze zijn gemaakt van warmtebehandeld 440C-roestvrij
staal, dat ook is geslepen om een extreem glad oppervlak en een
beter loopgedrag te bereiken. Extra warmtebehandeling maakt
gebruik bij extreme kou mogelijk, omdat de scharnieren van
de robotarm zijn ontworpen voor een temperatuur tot -108°C.
Dienovereenkomstig worden de lagers gesmeerd met een speciaal smeermiddel met lage uitgassing, dat niet te taai wordt bij
extreme kou en niet verdampt in de dunne atmosfeer.
In gebruik op het ISS
Ook in andere toepassingen in de ruimte bewijzen de Kaydon
dunringlagers zich. Ze doen hun werk op zo’n 400 km boven
de aarde in een robot aan de buitenkant van het internationale
ruimtestation ISS. CAESAR (Compliant Assistance and Exploration
SpAce Robot) – van het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR)
– is uitgerust met een 3 meter lange arm en zeven scharnieren

14-15-16-17_rodriquez.indd 17

Specialistische kennis
Dankzij jarenlange ervaring met dergelijke bijzondere missies beschikken de specialisten van Rodriguez over diepgaande
specialistische kennis in vele toepassingen en kunnen daardoor
klanten individueel en professioneel adviseren. Ze passen de
Kaydon dunringlagers precies aan de specifieke eisen aan. Naast
het voorspannen en speciaal smeren of leveren zonder vetvulling, omvat dit ook de anticorrosieve coating van de lagers en
het gebruik van speciale materialen voor de rolelementen. <
www.rodriguez.de

||| DUNRINGLAGERS VAN RODRIGUEZ
Of het nu gaat om de halfgeleider- of optische industrie,
medische en meettechniek, lucht- en ruimtevaart of
robotica, het toepassingsgebied van dunringlagers is breed.
Het portfolio van Rodriguez omvat een groot aantal typen
voor gedifferentieerde toepassingen met de hoogste eisen
aan betrouwbaarheid, precisie, gewichtsreductie of de
kleinste montageruimte. Op verzoek produceert Rodriguez
ook individueel aangepaste producten of klantspecifieke
systeemoplossingen (Value Added Products – VAP). Of het nu
gaat om speciale ontwikkeling of standaardcomponenten –
technisch ervaren ondersteuning en persoonlijke contacten ter
plaatse, korte levertijden en economische voorwaarden ronden
het krachtige aanbod af.
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‘De elektromotor: trends,
technologie en toekomst’
Op 2 november aanstaande organiseert platform Aandrijftechniek de
NATIONALE AANDRIJFTECHNIEKDAG 2021. Een compact twee uur durend
online event met als onderwerp De elektromotor. Boeiende sprekers
presenteren vanuit Studio Eisma in Doetinchem een interessant programma
vol technologie en innovatie. Doelgroep zijn engineers van jong tot oud,
die informatie op willen doen over de elektromotor en aanverwante
technologieën.

H

et programma van de Nationale
Aandrijftechniekdag 2021 wordt
afgetrapt door de keynote sessie van
het Electric Superbike Twente team. Electric
Superbike Twente is een studenten racing
team dat vanaf scratch een volledig elektrische
racemotor ontwikkelt en bouwt. Elk jaar neemt
een nieuw team studenten het stokje over
met frisse ideeën. Enthousiast om de missie
van duurzame mobiliteit voort te zetten. Om
de racewereld voor toekomstige generaties te
behouden, heeft het team zich tot doel gesteld
om MotoGP-rondetijden te realiseren met een
volledig elektrische superbike. Als keynote gaat
een student van dit innovatieve team samen met
Johan Paulides van de AE Group een presentatie

houden over de technologie en aandrijflijn
van de supersnelle en duurzame superbike.
Paulides is als fabrikant van elektromotoren
nauw betrokken bij meerdere studententeams.
Inmiddels is hij zowel eigenaar van de
AE-Group als de derde generatie eigenaren van
productiebedrijf Paulides. Hier worden
seriematig gelijkstroommotoren geproduceerd.
Zijn commerciële activiteiten richten zich
hoofdzakelijk op klantspecifieke elektrische
aandrijvingen met een hoge efficiëntie en dito
vermogensdichtheid.
Trends in de aandrijftechniek
Bosch Rexroth gaat op de Nationale
Aandrijftechniekdag met een presentatie in

op het thema de elektromotor als sensor. De
data die motoren in de aandrijftechniek leveren, bieden onbegrensde mogelijkheden. Met
de feedback kunnen we prestaties verbeteren,
onderhoud voorspellen en crashes analyseren
en zelfs voorkomen. Tijdens zijn presentatie gaat
Johs Heijmink van Bosch Rexroth dieper in op
deze materie.
Een andere trend is de groei van robotisering en miniaturisering in de aandrijftechniek.
Dat betekent dat micromotoren steeds kleiner
worden en andere bouwvormen krijgen. Tijdens
de Nationale Aandrijftechniekdag gaat Faulhaber
dieper in op gelijkstroom micromotoren, en geeft
het bedrijf voeding om engineers daarin de juiste
keuze te laten maken.
Tussen sessies door vindt er een paneldiscussie plaats over de elektromotor en de diverse
ontwikkelingen op dat gebied. Paul Quaedvlieg,
hoofdredacteur van Aandrijftechniek, zal in
gesprek gaan met de verschillende sprekers over
trends, technologie en toekomst. De nadruk zal
daarbij liggen op technische innovaties, maar
ook uitdagingen op het gebied van materialen
en productiemethodes.
De Nationale Aandrijftechniekdag begint op
2 november om 13.30 uur. Al met al de moeite
waard om je aan te melden! Dat kan direct via
www.aandrijftechniekdag.nl of de QR-code.<

||| PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP

De aandrijving van de racemotor van Electric Superbike Twente is onderwerp van gesprek tijdens de Nationale
Aandrijftechniekdag 2021 (FOTO: ELECTRIC SUPERBIKE TWENTE)
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Keynote: Electric Superbike Twente en
Johan Paulides (AE Group)
Sessie 1: Bosch Rexroth - De motor als sensor
Sessie 2: Panelgesprek over trends elektromotor
Sessie 3: Faulhaber - Miniaturisering en
robotisering
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‘Motor als sensor biedt
onbegrensde mogelijkheden’
De data die motoren in de aandrijftechniek leveren, bieden
onbegrensde mogelijkheden. Met de feedback kunnen we
prestaties verbeteren, onderhoud voorspellen en crashes
analyseren en zelfs voorkomen. Tijdens zijn presentatie op de
Nationale Aandrijftechniekdag gaat Johs Heijmink van BOSCH
REXROTH dieper in op deze materie.

Johs Heijmink is Design Engineer bij Bosch Rexroth

B

osch Rexroth telt meer dan 29.600
professionals die werken als een
wereldwijd team om veilige, efficiënte,
intelligente en krachtige oplossingen te
bieden voor fabrieksautomatisering, mobiele
toepassingen, machinetoepassingen en
engineering. Johs Heijmink is Design Engineer
bij Bosch Rexroth in Boxtel en treedt op tussen
verkoop en applicatie-engineers. Aan de hand van
specs van klanten bedenkt hij het meest optimale
aandrijfconcept en begeleidt hij het concept
vanaf de berekening tot de implementatie.
“Van niks tot druk op de knop”, aldus de Bosch
Rexroth-routinier.
Nu eindklanten sneller wisselen in badgegroottes moeten de instelmogelijkheden van

20_at-dagrexroth.indd 20

machines gevarieerder worden, zodat de uptime
maximaal is. Heijmink: “Machines worden overal
op de wereld neergezet, terwijl het hoofdkantoor
elders staat. De wens om te communiceren tot
aan de motor-as toe, wordt steeds groter. Dat
vraagt om verregaande communicatie om gedrag
van de machine te monitoren en predictive maintenance uit te voeren. De uitdaging is om alles
met elkaar te connecten. Daarvoor hebben wij
gateways ontwikkeld.”
Motor als opslagmedium
De feedback van de motor is het laatste halve
eeuw enorm veranderd. In de jaren 70 waren we
blij dat we snelheid en positie konden uitlezen.
In de jaren 90 ging de vlag uit bij het uitlezen van
motordata. Maar tegenwoordig wordt veel meer
data opgeslagen in de motor zelf, bijvoorbeeld
correctietabellen voor stroomkarakteristieken
en temperatuurfactoren, zodat de klant zelf productchecks kan uitvoeren. Heijmink: “Nog een
stapje verder is dat je de hele applicatie in de
feedback van de motor gaat opslaan. Je gebruikt
de motor als opslagmedium om data beschikbaar
te stellen. Zo wordt de feedback steeds uitgebreider als gevolg van vrije data-kanalen en gebruik
je de motor als sensor. Ook is het mogelijk om
onderdelen te voorzien van een QR-code om
producten en displays te scannen, waardoor de
eindklant met smartphones direct in contact kan
komen met de serviceafdeling en alle parameters
paraat zijn. Zo kunnen klanten 24 uur per dag en
7 dagen in de week producten vervangen, zonder
pauzes. En bij vragen kunnen ze deze stellen via
verschillende interactieve mogelijkheden.”
De motor als sensor komt aan bod tijdens
de presentatie van Bosch Rexroth tijdens de
Nationale Aandrijftechniekdag. “We gaan van
feedback naar controle, naar predictive maintenance naar het detecteren van crashes. Collision
detection kan worden aangescherpt, waarmee
je de motor als meetinstrument kunt gebruiken om achteraf aan te kunnen tonen of er een
crash is geweest. Engineers zullen smullen van
deze onderwerpen en de eindklant gaat inzien
dat er onbegrensde mogelijkheden zijn om hun
machines-uptime zo hoog mogelijk te houden.”
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‘Micromotoren steeds kleiner
en in andere bouwvormen’
Robotisering en miniaturisering in de aandrijftechniek zetten door. Dat
betekent dat micromotoren steeds kleiner worden en andere bouwvormen
krijgen. Tijdens de Nationale Aandrijftechniekdag gaat FAULHABER dieper
in op gelijkstroom micromotoren en geeft het bedrijf voeding om engineers
daarin de juiste keuze te laten maken.

Hein Vos is verkoopleider bij Faulhaber

N

iet geheel toevallig is de Benelux-vestiging
van het Duitse familiebedrijf Faulhaber
gevestigd op het High Tech Campus in
Eindhoven. In dit broeinest van technologische
innovaties aan de ring van Eindhoven constateert
verkoopleider Hein Vos van Faulhaber dat
micromotoren steeds kleiner en geavanceerder
worden, en dat ze vaker andere vormen krijgen
om zo nog beter in kleinere apparaten te passen.
Vos geeft leiding aan het verkoopteam en is
zelf verantwoordelijk voor de klanten in ZuidNederland, België en Luxemburg.
Faulhaber levert gelijkstroom micromotoren
met een vermogen van onder de 200 watt. De klein-
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ste motor is slechts 3 millimeter buitenmaat en de
grootste ongeveer vuistdik. De motoren worden
toegepast in onder andere laboratoriumapparaten
voor testlabs in ziekenhuizen, in de ruimtevaart, in
camerasystemen, in plukrobots in de agrarische
sector en in implantaten. Je kunt het zo gek niet
bedenken. Het spectrum is breed en dat biedt veel
mogelijkheden, stelt Vos. “Veel engineers komen
een paar keer in hun carrière voor een keuze te staan
om een nieuwe robot te maken. Wij maken deze
keuzes dagelijks en kunnen daarom helpen bij het
maken van de juiste motorselectie”, aldus de technisch geschoolde Vos, die zelf al ruim 14 jaar werkt
met Faulhaber-producten.
Testtrajecten ondersteunen
Tijdens de Nationale Aandrijftechniekdag op
2 november verzorgt Faulhaber de presentatie ‘DC
micromotors, best practice’. Vos: “We gaan kort in op
de verschillende motortechnologieën voor stappenmotoren, borstelmotoren en borstelloze motoren.
Wanneer kies je wat? Hoe bouw je een motor? Hoe
zorg je voor voldoende geluidsmaatregelen? Wat is
de juiste besturing? Hoe stel je die in? De grootste
uitdaging in ons vak is namelijk om het juiste product te leveren, klanten goed te ondersteunen bij
testtrajecten, de juiste samples te leveren en zorgen
dat de producten betrouwbaar zijn. Zeker nu we
weten dat robotisering en miniaturisering doorzet,
is het van groot belang om de juiste informatie te
verschaffen. Er komen eenvoudigweg steeds meer
toepassingen nu sectoren zoals de medische wereld
en agro-robotica doorzetten.”
Kleinere besturingselektronica
Een trend in de wereld van micromotoren is
dat de besturingselektronica steeds kleiner wordt.
Vos: “Kijk naar je telefoon. Er kan meer, terwijl de
telefoon kleiner wordt. Vandaag de dag wordt de
elektronica zo klein dat het kan integreren in de
motor. Motoren zie je dan ook andere bouwvormen aannemen. In plaats van cilinders zie je steeds
vaker platte motoren. Verder kijken we naar nieuwe
magnetische materialen. Daar zijn ook nog stappen
in te maken.” <
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ZERO EMISSION SERVICES (ZES) startte onlangs met de vaart van de Alphenaar, het eerste Nederlandse
binnenvaartschip dat voor de energievoorziening gebruik maakt van verwisselbare energiecontainers.
Het voorheen dieselelektrische schip vaart tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk voor bierbrouwer
Heineken, de eerste eindklant van ZES. Het concept van ZES is gebaseerd op energiecontainers, groene
stroom, open-access laadinfrastructuur, energie-hubs en pay-per-use.

20ft energiecontainers
zorgen voor
emissievrije binnenvaart
Een interessant concept van
ZES: verwisselbare containers
als energiedrager voor de
binnenvaart
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Aan boord van de Alphenaar wordt de DC-spanning omgezet naar AC

M

et de eerste vaart van de Alphenaar is de
ingebruikname van het innovatieve energiesysteem van ZES voor de binnenvaart een
feit. De energiecontainers – de zogenaamde
‘ZESpacks’ – bestaan uit standaard 20ft containers gevuld met batterijen, die worden geladen met groene
stroom. De eerste twee ZESpacks worden geladen en gewisseld
bij het eerste laadstation op de terminal van CCT in Alphen aan

Deze infographic geeft de cyclus van een ZESpack weer

22-23-24-27_zes.indd 23

den Rijn. ZES heeft de ambitie om op korte termijn op te schalen
en wil tot 2030 dertig zero emissie vaarroutes realiseren. Het
bedrijf werd vorig jaar opgericht door ENGIE, ING, Wärtsilä en het
Havenbedrijf Rotterdam, met steun van het ministerie van I&W,
en zet hiermee een belangrijke stap in de transitie naar emissievrije binnenvaart. Het concept van een verwisselbare container
met een pay-per-use business model is ontstaan in de loop van
het samenwerkingsinitiatief vanuit Heineken. Uiteindelijk heeft
dit tot de oprichting van ZES geleid door de eerder genoemde
bedrijven.
Systeemwijziging binnenvaart
De binnenvaart speelt een belangrijke rol in het reduceren van
milieuemissies. Binnen transport is de binnenvaart verantwoordelijk voor 5 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Daarbij wordt
11 procent van de totale Nederlandse NOx-emissies veroorzaakt
door de binnenvaart. Om de doelen uit het Klimaatakkoord te
halen heeft de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens de
ambitie om in 2030 de emissies in de binnenvaart met 50 procent
te reduceren. Voor het realiseren van dit doel is een transitie
naar volledig elektrisch aangedreven vervoer over water nodig.
ZES levert nu de oplossing om deze systeemwijziging in
werking te zetten: een compleet dienstenpakket op basis van
verwisselbare energiecontainers met groene energie, open-access
laadinfrastructuur en een pay-per-use betaalconcept voor scheepseigenaren. De laadstations kunnen fungeren als energy hubs
die bij piekbelasting het net kunnen stabiliseren en waar ook
andere voertuigen kunnen laden. ZESpacks kunnen, vanwege hun
mobiliteit, ingezet worden om energie te leveren en op te slaan
>
op allerlei locaties, zoals bouwplaatsen en festivals.
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profielen voor de connector dan ook rechteloos vrij, zodat de
markt met diverse leveranciers van energiecontainers kan gaan
werken.

De MQPC multi pole quick power connector is speciaal ontwikkeld
om spanning-loos en zonder aanraking de verbinding met schip en
container tot stand te brengen

Van ombouw naar vaart
Wärtsilä, leverancier van de eerste ZESpacks, werkte in de
afgelopen maanden aan de assemblage en het testen van de
energiecontainers. Deze geïsoleerde containers zijn voorzien
van 45 batterijmodules met een capaciteit van 2097 kWh en een
DC-spanning tussen 728 V en 936 V. Vergelijkbaar met de capaciteit van zo’n 36 elektrische auto’s. Aan boord van het binnenvaartschip de Alphenaar wordt de DC spanning omgezet naar AC en
gekoppeld aan het boordnet. Bij het voorheen dieselelektrische
schip hoefde bijna niets aangepast te worden. De voorstuwing
vindt nog steeds plaats via twee steerable thrusters en in de boeg
bevindt zich een 360 graden boegunit.
Verder zijn de energiecontainers voorzien van een data connection en energy management systeem en beschikken over
een gasdetectie en brandblussysteem. Daarnaast zit er nog een
airconditioning- en ventilatiesysteem in voor de koeling van de
batterijmodules.
>

Gebruiksvriendelijk en schaalbaar
“Het energieconcept dat ZES in de markt zet, draagt met
de besparing van zo’n 1000 ton CO2 en 7 ton NOx per schip per
jaar direct bij aan reductie van emissies. Daarbij produceren
schepen die varen met ZES geen fijnstof en geluid”, zegt Willem
Dedden, CEO van ZES. Het concept omvat ook de organisatie
van de benodigde laadinfrastructuur en een pay-per-use constructie die schippers in staat stelt om alleen voor het gebruik
van energie te betalen. De investering in ZESpacks komt voor
rekening van ZES. Deze opzet maakt ZES zeer gebruiksvriendelijk en schaalbaar. Dedden: “ZES biedt overheden en bedrijven
een kant-en-klare oplossing om te verduurzamen.” Eén van die
bedrijven is Heineken, die samen met vervoerder CCT, de eerste
klant is van ZES met een tienjarig contract. ZES is ontstaan uit het
Groene Cirkels project om een klimaatneutrale containerpendel
te realiseren tussen de Heineken brouwerij in Zoeterwoude en
de haven van Rotterdam.
Standaardiseren is versnellen
“Naast direct bij te dragen aan de realisatie van emissievrije
binnenvaart, zet ZES een standaard neer die de transitie naar
emissievrije binnenvaart versnelt”, legt Dedden uit. “Met onze
ZESpack (een standaard 20ft container) en een standaard connector (de ‘stekker’) leggen we de basis. In combinatie met het
door ING bedachte financierings- en pay-per-use pakket, biedt
ZES schippers een laagdrempelige, toekomstbestendige open
access innovatie. Het systeem van ZESpacks past zich namelijk
aan naarmate de techniek verbeteringen aandraagt. De ZESpacks
die nu in gebruik zijn, werken met Lithium-Ion batterijen, maar
in de toekomst kan dat ook waterstof, ammoniak of iets anders
zijn. De ZESpack past altijd op de aansluiting, ongeacht het soort
energie dat er in de container zit.” Om deze reden geeft ZES de
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De nieuwe serie Motion Controllers
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Your Global Automation Partner

Turbocharger voor IIoT
Managed Ethernet
Switch in IP67
Datasnelheden tot 1 Gbps optimaliseren toepassingen met de hoogste snelheidseisen,
zoals de overdracht van video streams
De high-speed link up functie ondersteunt een snelle gereedschapswissel in minder dan
150 ms voor minimale cyclustijden bij robottoepassingen
Veilige en efficiënte industriële ethernet netwerken door middel van een geïntegreerde firewall,
NAT-routing en bewaking van de netwerkbelasting op alle poorten

ÖLFLEX® CONNECT
YOUR EVOLUTION OF CABLE
ASSEMBLY SOLUTIONS

Kabelsystemen. Servosystemen. Kabelrupssystemen.
Van eenvoudige voorgeconfectioneerde kabelsystemen tot complexe kabelrupssystemen. Met
LAPP Benelux heeft u altijd de juiste oplossing voor directe on-site installatie binnen handbereik.
www.lappbenelux.com/oelflexconnect
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De ZESpack is volledig op maat gemaakt voor ZES. Vooral uniek is
de verwisselbaarheid van de containers, die tot nu toe stationaire
installaties zijn. De ZESpacks worden geladen met gecertificeerde
groene stroom op het eerste ZES laadstation op het Alpherium,
de containerterminal van CCT in Alphen aan den Rijn. Dit laadstation, ontwikkeld door ENGIE, werd in april opgeleverd. In juli
werd de Alphenaar omgebouwd en onder andere voorzien van
de standaard connectoraansluiting om de ZESpacks te kunnen
ontvangen. Eind augustus vond de eerste succesvolle proefvaart
plaats. Met de start van de operatie zal ZES de komende tijd
gebruikservaring opdoen om zo snel mogelijk tot volledig emissievrije vaart te komen.
Bijzonder is de technologie achter het aan- en afkoppelen van
de containers. Er is een MQPC multi pole quick power connector
ontwikkeld, die spanning-loos en zonder aanraking de verbinding
met het schip en het laadstation tot stand brengt.
Opschaling
ZES heeft de ambitie om op korte termijn op te schalen naar
acht schepen, acht laadstations en veertien ZESpacks. Het bedrijf
wil dertig zero emissie vaarroutes realiseren in 2030, waarmee

Een kijkje in een ZESpack; duidelijk zijn de batterijmodules te zien

tot 360.000 ton CO2 en 2800 ton NOx kan worden bespaard.
Om de concurrentie met fossiel varen echt aan te kunnen gaan
is gelijktijdig optrekken en commitment van zowel overheid,
havens en terminals als het bedrijfsleven nodig. ZES werkt nauw
samen met landelijke, regionale en lokale overheden en vooruitstrevende vervoerders zoals BCTN voor het contracteren van
de volgende schepen en het ontwikkelen van het bijbehorende
netwerk van laadstations, te beginnen in Rotterdam, Moerdijk
en Alblasserdam. <
https://zeroemissionservices.nl

De ZESpacks worden geladen met gecertificeerde groene stroom voordat ze op het schip geplaatst worden
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De vulunits van de hightech Stevenline zijn
compleet CIP-uitgevoerd en voldoen aan IP69
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Wat doe je als mkb-machinebouwer als de directeur/eigenaar plotseling komt te overlijden? Bij de pakken
neerzitten of dat moment juist gebruiken om een innovatieslag te maken? De achttien werknemers van
STEVEN BV in Joure kozen voor het laatste. Ze ontwikkelden en bouwden in slechts vijf maanden tijd een
volledig nieuwe automatische yoghurt-afvulmachine. Mede door een intensieve samenwerking met de
eindklant én toeleveranciers zoals FESTO werd er een bijzondere hightech machine neergezet. Zonder
concessies te doen aan de kwaliteit.

Binnen vijf maanden
naar een hightech
yoghurt-afvulmachine

S

teven Bosgraaf, oprichter en directeur van Steven
BV, overleed in mei 2020. Een bevlogen directeur/
eigenaar, die zijn stempel drukte op de machines van
zijn bedrijf. Na zijn plotselinge overlijden was het
voor de werknemers van Steven BV even schakelen.
Maar het team van Steven BV zette de schouders eronder en
betrok de diverse toeleveranciers en de eindklant intensief bij
het engineering- en assemblagetraject. Alleen al daarom is de
ontwikkeling en productie van de nieuwe machine een prestatie

van wereldformaat. Voor toeleveranciers, zoals Festo, betekende
dat dat de nieuwste componenten aangeboden konden worden
in de foodapplicaties van Steven BV.
De betreffende machine, een yoghurt-afvulmachine, mag
dan wel gebaseerd zijn op het vorige type machine, hij is echter
compleet geredesigned. “Er is geen hoekje of schroefje of component waar niet over nagedacht is”, aldus Carsten Weissflog,
software engineer bij Steven BV. “De nieuwe machine is
verkocht op basis van het vorige type machine. Maar de nieuwe >

De Stevenline is een
moderne hightech
yoghurt-afvullijn, made
in Friesland

28-29-30-31-32_festo.indd 29

07-10-21 09:24

30

AANDRIJFTECHNIEK | oktober 2021

De MPA-C
ventieleilanden zijn
conform IP69K en
bestand tegen het
schoonmaken en
gebruik van chemicaliën

is eigenlijk niet te vergelijken met de oude. Zelfs de units waar
we vertrouwd mee waren hebben we onder een vergrootglas
gelegd. We hebben daar enorme stappen gemaakt.” Bijzonder is
ook dat ze bij Steven BV alles in eigen huis doen met uitzondering van het plaatwerk, dat wordt uitbesteed. Van engineering,
zowel mechanisch, elektrisch als software tot en met het draaien,
frezen, lassen, productie en assemblage, alles wordt door het
achttienkoppige team verwezenlijkt.
V.l.n.r. Klaas-Jan van
Vliet, Carsten Weissflog
en Jacco van Weeren

Sneller en nauwkeuriger
Het ontwikkelen van machines voor het afvullen en verpakken van producten uit de voedingsmiddelenindustrie, betekent

nagenoeg altijd construeren in roestvast staal en de machines
moeten makkelijk te reinigen zijn. Weissflog: “Ook bij deze
machine hebben we opnieuw gekeken naar de afwatering, het
CIP-gedeelte (Cleaning-In-Place), de toegankelijkheid bij de productie en het schoonmaken. Al die vernieuwingen en verbeteringen resulteerden in een machine die sneller en nauwkeuriger
is, maar die tevens makkelijker en beter te reinigen is. Zo zijn
bijvoorbeeld alle persluchtleidingen en kabels in het machineframe weggewerkt en zit er een overdrukinstallatie op de machine
om vervuiling van buitenaf tegen te gaan.”
Omdat de eindklant, Weerribben Zuivel in het Overijsselse
plaatsje Nederland, intensief werd betrokken bij het engineeringproces, konden er nog diverse aanpassingen gedaan worden,
die bij het oudere type machine niet mogelijk waren. “Vooral
het reinigen van de vulunits en het CIP-gedeelte kon beter”, legt
Klaas-Jan van Vliet uit, mechanisch engineer bij Steven BV. “De
nieuwe machine is ontstaan door een intensieve samenwerking
met de klant en toeleveranciers.”
Hommage aan Steven Bosgraaf
Alle machines van Steven BV hebben een naam. Een rondloper, een langsloper, een wraplijn, een pocketvuller, een flexibele
afvulmachine en nog meer. “In december werd bekend dat we
de nieuwe machine gingen ontwikkelen”, vertelt Weissflog. “Ik
heb toen aan alle collega’s gevraagd om een naam te bedenken.
Het mocht een afkorting zijn, of een naam die lekker ‘bekt’, maar
we moesten het in april wel weten. Er kwam van alles voorbij,
maar uiteindelijk wisten we, dit is hem. Waarom noemen we
deze meest innovatieve lijn in onze geschiedenis niet gewoon de
Stevenline, als hommage aan Steven Bosgraaf. Het logo bestaat
nu uit de naam Steven, zoals Steven Bosgraaf zijn naam zou
schrijven in zijn eigen handschrift. Wij vonden dit uiteindelijk
de mooiste oplossing.”
Omsteltijd gereduceerd naar nul
Het gaat bij de Stevenline om een yoghurt-afvullijn. Daarin
worden bakjes met een diameter van 75 mm, 95 mm en emmers
gevuld. Het gecompliceerde aan deze machine is dat er niet

28-29-30-31-32_festo.indd 30

07-10-21 09:24

31
Diverse lineaire bewegingen
worden door de pneumatische
cilinders van Festo uitgevoerd

ombouwen van de machine naar een andere verpakking. Dat
was een uur, nu is de steltijd gereduceerd naar 0. Het omstellen
naar een andere verpakking gebeurt receptmatig. Als je dus via
de besturing een andere verpakking kiest, wordt de machine
via de software servomatig automatisch ingesteld op de juiste
verpakking. Ook bijzonder is dat je één productsoort kunt draaien,
maar bijvoorbeeld ook een combinatie van verschillende verpakkingen. Dat was één van de grote wensen van de klant. Het enige
waar je nog mee te maken hebt is de spoeltijd van het product,
het reinigen van de leidingen waar de yoghurt doorheen loopt.”

alleen sprake is van drie verpakkingstypes qua diameter, maar
daarnaast ook allerlei verschillende vormen, maten en leveranciers. Weissflog: “De uitdaging zit hem dan in de steltijden, het

Modulaire stations
De Stevenline bestaat uit diverse modulaire stations. Het
begint allemaal met een servogestuurde bak-ontnester, hier
worden alle verpakkingen vanuit een stapel ontnest. Vervolgens
zorgen heffers ervoor dat er snelheid komt in het ontnesten.
De bakjes worden aan de onderzijde met vacuüm vastgepakt.
Daarna gaan de bakjes langs een UVC-station om ze te steriliseren. Het volgende station is een buffer waar de bakjes gestapeld
worden. Vandaaruit gaan ze naar het volledig nieuw ontworpen
vulstation. Zijn de bakjes gevuld dan komt er een aluminium of
kunststof sealing op te liggen die via spotsealen op vier punten
op het bakje plakt. Ook de seals gaan eerst langs een UVC-station
voor sterilisatie. Daarna volgt het echte sealen en wordt de folie
vastgesmolten. Dat proces wordt daarna gecontroleerd met een
afstandsmeting en een probe die in het bakje knijpt. Vervolgens
wordt er, alleen voor de grotere diameters en de emmers, nog
een deksel geplaatst. Uiteraard worden ook de deksels steriel
gemaakt voordat deze geplaatst worden. Op het einde van de
machine vindt de uitvoer plaats en worden de producten uit de
machine geschoven naar een transportband.
>

De Siemens-besturing
is ‘leading’ in de
processen, dus alle
aandrijvingen en
ventieleilanden zijn
voorzien van ProfiNet
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In de vulunit worden
de roestvast stalen
CRDSNU cilinders
gebruikt

Pneumatiek in IP69
In de machine zijn diverse pneumatische cilinders van Festo
gemonteerd en de aansturing hiervan gaat via verschillende ventieleilanden. Momenteel wordt de pneumatiek gebruikt voor
diverse lineaire bewegingen die redelijkerwijze niet met een servomotor kunnen worden uitgevoerd. Eigenlijk worden alle ‘vaste
maat’ bewegingen met pneumatische aandrijvingen gedaan.
Volgens Jacco van Weeren, sales engineer bij Festo, is het bij deze
machine van belang dat alle componenten, zowel de cilinders
als de ventieleilanden IP69 zijn. “In de engineeringfase kreeg ik

al snel de plannen voor de nieuwe machine te zien. Dit is de layout, sommige delen zijn IP69 en andere weer niet. De keuze viel
toen al snel op de MPA-C en VTUG ventieleilanden, de CRDSNU
cilinders in meerdere lengtes, de DGRF cilinders, speciaal voor
food-applicaties en nog diverse andere componenten waaronder speciale persluchtslangen. Het gros van de componenten
is clean design. Ook zijn alle ventieleilanden op ProfiNet-basis
gezien de koppeling met de Siemens-besturing. Dat scheelt veel
bekabeling en kosten.”
Festo levert al sinds de oprichting van Steven BV in 2005
componenten aan de machinebouwer. “We hebben een goede
relatie met Festo en werken al jaren prettig samen”, zegt Carsten
Weissflog tot slot. “Jacco kan altijd een goed advies geven over
de diverse producten. Nu ging het vooral om de speciale componenten die snel en makkelijk te reinigen moeten zijn. Daarnaast
hebben we bewust gekozen voor standaard maten voor de cilinders. Dat is makkelijker als ze vervangen moeten worden. Ook
hebben we steevast een aantal standaard maten op voorraad
liggen, waarmee wij onze klanten snel kunnen bedienen mocht
het nodig zijn. Kijk, we kennen elkaar nu al heel wat jaren en dan
weet je wat je aan elkaar hebt. Maar ook elkaar op zijn tijd een
schouderklopje geven als het allemaal lekker loopt hoort daar
ook bij. Wij zijn trots op deze machine en ik weet zeker onze
toeleveranciers net zo. Samen hebben we dit bereikt!”<
www.festo.com

Enkele VTUG ventieleilanden bevinden
zich onder het schoon
te maken gedeelte en
blijven altijd droog
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Aanmelden voor de (digitale)
Nationale Aandrijftechniekdag?
Ga naar: www.aandrijftechniekdag.nl
Of scan de code.

De elektromotor is een fantastisch apparaat. En
wat voor een toekomst heeft dit ingenieuze stuk
aandrijftechniek. Klimaatverandering, CO2 reductie
en efﬁciency-normen transformeren de conventionele
elektromotor steeds verder naar een high-tech innovatief apparaat. De ontwikkelingen gaan momenteel heel
hard. Er valt dus genoeg te vertellen over De Elektromotor.
Een aantal specialisten op dit gebied vertellen tijdens de Nationale Aandrijftechniekdag alles over de nieuwste ontwikkelingen en
toepassingen. Laat je in twee uurtjes bijpraten!

Dinsdag 2 november 2021
13:30 – 15:30 uur | digitaal
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TEKST / FOTO’S / Bosch Rexroth
De oude CLM-controller
van de installatie
bevatte Bosch Rexroth’s
SMC-technologie
(Sequential Motion
Control), welke
ook beschikbaar
is in de moderne
Indramotion-software

Klaar voor de toekomst dankzij
nieuwe aansturing afkortinstallatie
De makkelijkste weg bij het
vervangen van de aandrijving van
een industriële installatie? Je neemt
het vermogen van de bestaande
installatie als uitgangspunt en gaat
daar met de nieuwe aandrijving iets
boven zitten. Maar… dat is niet altijd
de béste oplossing. Dat vonden ze
ook bij TechTron, dat tekende voor
de aandrijving van een meelopende
afkortinstallatie van dak- en
gevelplatenspecialist Hardeman. De
nieuwe hypermoderne aandrijving
past perfect in Hardemans
productieproces. Voor de hardwareengineering schakelde TechTron
met BOSCH REXROTH voor een stuk
moderne aandrijftechniek.
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H

ardeman gebruikt de afkortinstallatie om plaatstalen
panelen, afgewikkeld van een
spoel, op het juiste formaat
af te korten. De productielijn
dateert van halverwege de jaren negentig, vertelt
Marcel Oosterbaan, projectleider Industriële
Automatisering van TechTron: “De besturing was
nogal bejaard en bevatte verschillende gedateerde
componenten. Denk aan de servobesturing, maar
bijvoorbeeld ook aan de PLC. Dat brengt risico’s
met zich mee voor de continuïteit.”
Hardeman-directeur Johan Hardeman onderkende die risico’s, besloot in de lijn te investeren

en legde zijn hulpvraag neer bij TechTron: specialist in meelopende applicaties. “Noem TechTron
gerust onze elektrotechnische huisinstallateur”,
stelt Hardeman. “Ze kennen ons, onze productieprocessen en staan ons bij in al onze e-vraagstukken. Een fijne partner, die goed adviseert en keuzes
onderbouwt. We volgen ze graag.”
Vermogen op maat
TechTron verzorgde het projectmanagement,
de software-engineering en de inbedrijfsstelling.
Voor de hardware engineering schakelde TechTron
met Bosch Rexroth. Sterker nog: de oude installatie bevatte al verschillende componenten van

||| OVER TECHTRON
TechTron in Veenendaal helpt bedrijven met het waarmaken van elektrotechnische oplossingen: van
elektrotechniek, technisch beheer en industriële automatisering tot en met aandrijftechniek en
duurzame energie. Het bedrijf (ruim 60 medewerkers) is vooral actief in de industrie-, onderwijs-, zorg- en
utiliteitsector. Binnen deze markten verzorgt TechTron advies, uitvoering, service, beheer en onderhoud op
het gebied van elektrotechniek, industriële automatisering en aandrijftechniek.
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‘TechTron en Bosch Rexroth
zijn op zoek gegaan naar
de beste oplossing voor
onze toepassing’
de in Boxtel gevestigde aandrijf- en besturingsspecialist (zoals een MAC112D-motor, een KDS1-3100-versterker en een TVD1.2.15-voeding). Toch was
het even zoeken naar de juiste afstemming. Roel
Boessen, branchemanager Factory Automation van
Bosch Rexroth, verklaart de aanvankelijke ruis op de
lijn: “De MAC-motor in de installatie bleek behoorlijk overgedimensioneerd. Zouden we een nieuwe
motor kiezen met soortgelijke specificaties, dan
zou er weer sprake zijn van overcapaciteit, met een
onnodig hoge investering als gevolg. Samen met
TechTron zijn we gaan inventariseren: wat heeft
Hardeman werkelijk nodig? Door middel van metingen aan de huidige opstelling zijn we uiteindelijk
tot de meest efficiënte oplossing gekomen.”
Die aanpak viel in de smaak bij Johan
Hardeman. “Tegenwoordig kunnen we heel goed
de daadwerkelijke benodigde capaciteiten bepalen.
Maar vroeger was dat wel anders. Dacht je ‘honderd’
nodig te hebben? Dan nam je voor de zekerheid
honderdvijftig. Gelukkig kan het vandaag de dag
anders. TechTron en Bosch Rexroth hebben niet blindelings voor een ‘veilig’ vermogen gekozen, maar
zijn echt gaan zoeken naar de beste oplossing voor
onze toepassing.”

prima aanvulden. “We werken uitstekend samen.
Bovendien ken ik geen ander bedrijf dat zulke goede
opties biedt voor meelopende applicaties. Anderen
zeggen wel dat ze het kunnen, maar uiteindelijk
grijp je vaak toch mis op dingen. Neem de software
voor de aansturing van de afkortzaag. Die loopt
met de lijn mee, doet zijn werk en wordt teruggestuurd naar zijn rustpositie. Soms wil je echter op
de terugweg al een nieuw actiesignaal versturen.
In zo’n geval moet de afkortzaag meteen reageren.
De Bosch Rexroth-software voorziet daarin, terwijl
de meeste andere software eerst een terugkeer naar
de rustpositie vereist.”
Levertijd en volgorde productie heilig
Kwalitatief zijn de Bosch Rexroth-oplossingen
uiterst betrouwbaar, oordeelt Oosterbaan. “We
werken al jaren samen, maar ik kan me geen enkel
defect herinneren. Hun motoren hebben ons nog
nooit in de steek gelaten.” Dat laatste is bepaald
geen onbelangrijk gegeven in een branche waarin
zaken als levertijdigheid en de productievolgorde
heilig zijn. Hardeman: “De oude lijn functioneerde
nog uitstekend, ook na 24 jaar dienst. Maar op
een gegeven moment bereik je een punt waarop
je constateert: áls er nu iets kapotgaat, zijn er te
veel cruciale onderdelen niet meer leverbaar. En dat

De nieuwe motor is een stuk compacter dan de oude
aandrijving

kunnen we niet gebruiken. Dankzij TechTron zijn we
weer helemaal up-to-date. Ons is beloofd dat we
mogen rekenen op minstens dezelfde levensduur,
twintig jaar-plus dus. Ik heb er alle vertrouwen in.”<
www.boschrexroth.nl

||| OVER HARDEMAN
Hardeman in Veenendaal levert staalproducten, beplatingsmaterialen, bouwmaterialen en materialen voor
toepassing in tuinen en op erven. Het bedrijf produceert zo veel mogelijk in eigen beheer, zowel voor het
bouwbedrijf als voor de handelstak. Dat resulteert in verregaande expertise op het gebied van hekken,
betonstaal, sandwichpanelen, profielplaten, golfplaten en talloze andere producten en toepassingen.

Compacte motor en aandrijfversterker
Het resultaat, zo vult Oosterbaan aan, bestaat
uit een compacte motor en aandrijfversterker, voorzien van het functiepakket Indramotion For Metal
Forming, waarbij de PLC de meelopende functie
vervult middels standaard bouwstenen. De oude
CLM-controller van de installatie bevatte Bosch
Rexroth’s SMC-technologie (Sequential Motion
Control), welke ook beschikbaar is in de moderne
Indramotion-software. Het project verliep dan ook
gesmeerd en na enige tijd kon TechTron de klant
verblijden met een splinternieuwe aandrijving.
Oosterbaan glimlacht als hij terugdenkt aan de
ingebruikname. “Op de dag van de ombouw belde
mijn contactpersoon op: hij was bezorgd. Hadden
we wel de goede motor geleverd? Deze was wel heel
klein… Gelukkig kon ik hem snel geruststellen. Qua
formaat en afmetingen is de nieuwe motor een
stuk kleiner, maar in zijn prestaties is dit exact wat
Hardeman nodig heeft.”
Complete aansturing
Oosterbaan blikt tevreden terug op het project, waarbij TechTron en Bosch Rexroth elkaar
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De Bosch Rexroth’s SMC-technologie bevat standaard diverse motion control functies
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Veel demo-opstellingen zijn nieuw en soms
geleverd door het bedrijfsleven, zoals deze
closed-loop hydraulische aandrijving voor
mobiele machines

ROVC TechCenter is
innovatief en duurzaam,
maar ook broodnodig
Er wordt momenteel in veel sectoren ‘geschreeuwd’ om personeel.
In de zorg, in het transport, maar ook al jaren in de techniek.
Men kan nauwelijks aan technici komen op middelbaar niveau,
want de instroom vanuit het mbo is laag te noemen. Gelukkig
is er het ROVC TECHCENTER, dat beginnende, maar ook de
ervaren technici, weer helemaal up-to-date kan brengen dankzij
praktijkgerichte bijscholing. En nu in een nieuwe moderne
omgeving. Aandrijftechniek ging eens kijken in Ede bij de opening
van dit state-of-the-art praktijkcentrum.

36-37-38-39_rovc.indd 36

E

ind september werd het nieuwe ROVC TechCenter in
Ede geopend. En niet één keer, maar twee keer. In
de ochtend door John Huizing, algemeen directeur,
in samenwerking met een robot. En in de middag
mocht burgemeester Verhulst van Ede op de knop
drukken en ritste de robot het lint in tweeën. Klanten, relaties,
leveranciers en andere participanten waren uitgenodigd om
de openingsceremonie bij te wonen en konden daarna via
een rondleiding kennismaken met het nieuwe state-of-theart praktijkcentrum. Met de opening van dit innovatieve en
praktijkgerichte TechCenter hoopt ROVC flink bij te dragen aan
het opleiden van meer technici.
“Het gaat goed met het ROVC”, aldus Huizing in zijn openingsspeech. “Elk jaar komen hier vijftienduizend cursisten over
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de vloer voor een praktijkgerichte opleiding. Waarmee we dan
ook de grootste opleider van Technisch Nederland zijn. Daarnaast
gaan we uitbreiden in onze vestigingen in Rotterdam en Helmond
én openen we twee nieuwe locaties in de regio Amsterdam en
Zwolle.”
Grote diversiteit opleidingen
Na de opening volgde een rondleiding langs de techniek en
opgestelde demoapparatuur in het innovatieve en duurzame
ROVC TechCenter. Dit state-of-the-art praktijkcentrum is uniek
door de ruim 3000 m2 aan practicumruimte die het pand kent.
Ook zijn in het gebouw zeven klimaattechnologieën verwerkt die
onderdeel uitmaken van het praktijkgedeelte van de installatiecursussen. Verder werden er demonstraties gegeven in diverse
opleidingen zoals Hydrauliek/Pneumatiek, NEN 1010 & 3140, ATEX,
F-gassen, Airco/VRF & Warmtepompen, Elektrisch schakelen
& Elektrotechniek, Industriële Automatisering/PLC, Meet- en
Regeltechniek, Gebouwbeheersystemen, Onderhoudstechniek
en BIM ROVC TechCenter. Bijna alles kwam aan bod en werd door
enthousiaste leraren gedemonstreerd.
Volgens Waldo Linders, manager producten, heeft het ROVC
nu een breed aanbod in de techniek. “We hebben zo’n 250 eigen
cursussen, maar ook nog zo’n 150 cursussen van andere opleiders
en bedrijven zoals bijvoorbeeld van SKF. We bestrijken daar vier
niveaus mee in de techniek: check, maintain, prevent en design.
Het lesmateriaal ontwikkelen we grotendeels zelf, maar er is ook
een aantal leraren die dat doen. Veel is nog op papier, maar we
gaan meer en meer naar digitale en online vormen van lesmateriaal en het gebruik van video’s en animaties.”

Het lesmateriaal wordt grotendeels door het ROVC ontwikkeld,
maar er is ook een aantal leraren die dat doen

Hydrauliek en pneumatiek
De demonstratie- en lesruimte voor hydrauliek en pneumatiek mag er zijn. Ondanks de elektrificatie in de aandrijftechniek
blijft hydrauliek belangrijk. Dat is te zien aan de grote en nieuwe
demotoestellen die onder andere door de diverse hydrauliekbedrijven zijn aangeleverd. “Belangrijk is dat cursisten eerst de
basis beheersen. Ook hier zijn schemalezen en fouten uit het
systeem halen belangrijke aandachtspunten”, aldus Rob van
den Brink, één van de vele freelance leraren van het ROVC en
binnen de aandrijftechniek geen onbekende. “Daarnaast richten
we ons ook op proportionele techniek en complexere systemen.
Bij hydrauliek is veiligheid heel belangrijk. Je werkt immers met
zware installaties en hoge drukken. Daarnaast is ook pneumatiek
nog steeds een veel gebruikte techniek, zeker bij machinebouwers
die veel in de food&packaging werkzaam zijn. Bij pneumatiek >

John Huizing, algemeen directeur ROVC (rechts) en Waldo Linders, manager producten, zijn trots op het nieuwe ROVC TechCenter
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||| ATEX-CURSUSSEN
Het ROVC heeft per 1 juli ATEX-cursussen toegevoegd aan haar
productportfolio. ATEX behelst alle situaties waar een kans
bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar. In totaal gaat het
om achttien verschillende cursussen: van basisprincipes tot
aan specifieke kennis voor bijvoorbeeld monteurs, operators of
engineers. Gezamenlijk omvatten ze de hele ATEX-wetgeving.
Met de komst van de ATEX-cursussen biedt ROVC niet alleen
een nog breder cursusaanbod waarmee het inspeelt op de
toekomstige klantvraag, maar breidt de opleider ook haar
practicummogelijkheden in de ROVC TechCenters verder uit.
De ATEX-cursussen verhuizen van NCOI Techniek & Veiligheid
naar ROVC. Door het toevoegen van de ATEX-trainingen aan
het portfolio van ROVC, biedt de opleider een breed palet
aan klassikale en praktijkgerichte cursussen, trainingen en
opleidingen. NCOI Techniek & Veiligheid focust zich na de
verhuizing van het ATEX-portfolio verder op het aanbod van
e-learning en blended veiligheidstrainingen. Wie de examens
met succes afrondt, voldoet officieel aan de internationale
eind- en toetsnormen van IECEx 05.

richten we ons vooral op schemalezen, veiligheid en storingen
kunnen verhelpen.”
Kwaliteitsstempel hydrauliekcursussen
Eerder dit jaar kreeg het ROVC de CETOP-erkenning (zie
kader). Linders: “Wij zijn heel trots op de CETOP-erkenning voor
ons opleidingscentrum. Als opleider hechten we er veel waarde
aan om nu én in de toekomst samen met brancheorganisaties

Het instellen en regelen van een frequentieregelaar valt onder elektrotechniek

en bedrijven kritisch naar de inhoud van ons aanbod te blijven
kijken. Op deze manier hopen we een bijdrage te blijven leveren
aan het bij- en omscholen van kwalitatief goed opgeleide vakmensen in de techniek. Daar draagt deze erkenning aan bij. We
zien het als een onafhankelijke bevestiging van de kwaliteit van
onze hydrauliekcursussen, waarmee we bovendien inspelen op
een groeiende behoefte in de markt om opleidingen te duiden
en hier een kwaliteitsstempel aan te geven. Ons TechCenter is

Een testopstelling voor de cursus pneumatiek, nog altijd belangrijk voor diverse machinebouwers
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Het ROVC TechCenter
is een state-of-theart modern gebouw
met veel ruimte voor
praktijkonderwijs

dan nu ook gevuld met moderne practicuminstallaties waar ook
veel FEDA-leden aan bijdragen. Dit vormt een geschikte locatie
om praktijkvaardigheid op te doen, zo ook op het gebied van
hydrauliek.”
Elektrisch en mechanisch
Op de bovenverdieping worden onder meer de cursussen
gegeven op het vlak van elektrotechniek, industriële automa-

tisering, onderhoud en meet- en regeltechniek. Onderwerpen
hier gaan van basistechniek elektrotechniek tot aan het inregelen van een aandrijving met een frequentieregelaar en van
PLC-programmeren tot specialistische praktijkkennis van aandrijfcomponenten. Denk bij aandrijfcomponenten aan alles wat
in een aandrijving voor kan komen, zoals een elektromotor, tandwieloverbrenging, koppeling, remmen, tandriemen, kettingen
et cetera. Bij industriële automatisering gaat het om zaken als
besturingstechniek, diverse netwerkprotocollen, PLC’s en zelfs een
complete mechatronica opleiding. Vanzelfsprekend komen ook
hier, naast de theorie, schemalezen, storing zoeken/verhelpen,
veiligheid en praktijk ruim aan bod.
Linders tot slot: “Het is een kunst om al deze technische informatie in hapklare brokken aan te bieden aan de cursisten. Want
ook het niveau van de cursisten is heel wisselend. We kunnen
ervaren technici nog meer specialisatie bieden, maar bijvoorbeeld
ook een zij-instromer een complete beroepsopleiding aanbieden,
zodat hij of zij direct een geschikte technische baan kan vinden.
Daarbij blijft samenwerking met het bedrijfsleven heel belangrijk, want zowel zij als wij zijn gebaat bij een goede praktische
opleiding. Alleen zo kan technisch Nederland haar niveau hoog
houden.” <
www.rovc.nl

||| CETOP-APPROVED EDUCATION CENTRE HYDRAULIEK LEVEL 3
ROVC werd eerder dit jaar door FEDAcademie officieel erkend als CETOP-Approved Education Centre Hydrauliek Level 3. Hieronder valt het complete cursusaanbod
Hydrauliek van ROVC. Met de erkenning toont ROVC aan dat ze voldoet aan de Europese normen en kwaliteitseisen die gesteld worden vanuit CETOP, de
koepelorganisatie voor hydrauliek en pneumatiek in Europa. De erkenning sluit goed aan op het doel van ROVC om een bijdrage te leveren aan het oplossen van
het tekort van kwalitatief hoogwaardige technici. Voorafgaand aan een CETOP-erkenning vindt altijd een audit plaats. Bij ROVC is deze in het najaar van 2020
uitgevoerd door onafhankelijke auditeurs van FEDA, die de inhoudelijke kwaliteit en compleetheid van de cursussen hydrauliek beoordeelden. Daarnaast moet een
erkend opleidingscentrum beschikken over een practicum met door CETOP voorgeschreven
hydraulische aandrijvingen, systemen en opdrachten. Veilig werken met hydrauliek moet
als een rode draad door de (praktijk)opleidingen heen lopen. Op basis van de resultaten uit
de audit mag ROVC officieel gedurende één jaar het predicaat CETOP Approved Education
Centre Hydraulics Level 3 voeren. Dit is het hoogste niveau, waarmee ROVC automatisch
ook erkend is voor level 1 en 2. Na één jaar vindt opnieuw een audit plaats. Bij goedkeuring
wordt de geldigheid van de erkenning met vijf jaar verlengd. Ondertussen werkt ROVC
aan de uitbreiding van het portfolio. In samenwerking met de werkgroep CETOP van
FEDAcademie wordt gekeken naar het ontwikkelen van theorie- en praktijkexamens voor
hydrauliek, gericht op vakmensen die technisch inhoudelijk al goed zijn opgeleid maar dit
bevestigd willen zien in een CETOP-certificaat. Daarnaast treft ROVC voorbereidingen om de
CETOP-erkenning voor het cursusaanbod pneumatiek te behalen.
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“Een aangename verrassing toen er een special over de
Elektromotor bij Aandrijftechniek zat! Boordevol cruciale
informatie ”
Arno van Lankveld, General Manager AvL Motion Groep BV

Op de hoogte blijven van de laatste
updates rondom de elektromotor? Als
abonnee kun je de special ‘Elektromotor’
kosteloos ontvangen en lezen.
Activeer jouw account nu!

www.at-aandrijftechniek.nl/
voordeel/
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Precisiebeurs viert 20 jarig jubileum!
We nemen u mee in een reis door de geschiedenis.
10 en 11 november 2021 viert de Precisiebeurs alsnog haar 20-jarig
jubileum, in de Brabanthallen Den Bosch.
Ontstaan
In 1998 voerde Berenschot een onderzoek uit naar
het belang en de mogelijkheden van precisietechnologie in Nederland. Dat onderzoek werd door
diverse organisaties ondersteund waaronder TNO,
NVPT (nu DSPE) en Mikrocentrum en leidde tot
het IOP (Innovatieve OnderzoeksProgramma’s)
Precisietechnologie. Mede vanwege de veelbelovende start van de Kunststoffenbeurs in 1999
opperde Henny Spaan (IBS) aan Mikrocentrum
om ook een Precisiebeurs te gaan organiseren. Na
overleg met vele betrokken partijen was dit het
startschot voor de eerste editie in oktober 2001.
Kennisoverdracht in lezingenprogramma
Lezingenprogramma’s zijn tegenwoordig gemeengoed, maar bij de start van de Precisiebeurs was
dat nog bijzonder. De vakinhoudelijke kant is
altijd een belangrijk onderdeel gebleven. Rien
Koster was in de beginjaren de drijvende kracht
achter die lezingenprogramma’s en de daaraan
gekoppelde thema’s. Later werden deze thema’s
afgestemd met diverse samenwerkingspartners.
Het programma bestond altijd uit lezingen van
exposanten en van onafhankelijke sprekers. Vanaf
2012 werd Big Science een vast onderdeel van het
lezingenprogramma. In 2017 was er een bijzondere
lezingentrack door ASML waarbij de historie van
het bedrijf en diens technologie centraal stonden.
Inmiddels bestaat het gehele lezingenprogramma
uit meer dan 60 lezingen in 4 zalen.
Groei van de sector en de vakbeurs
Vanaf 2007 kon de Precisiebeurs vanwege ruimtegebrek niet verder groeien en ontstond er een
toenemende wachtlijst van exposanten. Na de

Een van de eerste lezingen was door Rien Koster in 2001.
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financiële crisis van 2008 zochten bedrijven in toenemende mate afzetmogelijkheden in het buitenland. Ook was er in de crisisjaren sprake van diverse
initiatieven met concurrerende activiteiten. Dat
maakte duidelijk dat er iets moest gebeuren. Voor
Mikrocentrum stonden er in 2012 dan ook twee
zaken centraal: toenemende internationalisering
en het mogelijk maken van verdere groei van zowel
de beurs als de technologie. Deze werd gerealiseerd
in nauwe samenwerking met Koningshof door het
bijbouwen van extra (tijdelijke) hallen.
De verdere internationalisering van de
Precisiebeurs richtte zich eerst op Duitsland en
Zwitserland. Zo werd de beurs in Duitse vakbladen
geprofileerd en er werden daar ook een aantal
exposanten gepresenteerd. De meest recente
editie gaven bezoekers al 42 verschillende nationaliteiten op! Minder bekend toentertijd was het
Zwitserse CERN dat, bekostigd vanuit de lidstaten
waaronder Nederland, veel investeerde in allerlei
hoog-precisietechnologieën. Twee bezoeken
vanuit Mikrocentrum aan CERN in 2012 leidden
tot grote delegaties vanuit deze organisatie op de
Precisiebeurs. Vanaf 2013 werd de samenwerking
verder uitgebreid met de komst van vertegenwoordigers en Liaison Officers van de andere
international Big Science projecten. In 2017 hield
Sijbrand de Jong, de toenmalige President van de
Council van CERN, een keynote lezing. De vele contacten met de internationale Big Science projecten
die via de Precisiebeurs zijn ontstaan hebben
geleid tot een groot aantal opdrachten aan het
Nederlandse bedrijfsleven.
Brancheverenigingen, opleidingen en
instituten
Alle jaren zijn er goede contacten geweest met
de relevante brancheverenigingen en dan met
name de DSPE. Dit is niet vreemd gezien de min
of meer gezamenlijke ontstaansgeschiedenis van
beide organisaties. Dat komt ook tot uiting in
de gerenommeerde prijzen die de DSPE jaarlijks
uitreikt op de Precisiebeurs, waaronder de Rien
Kosterprijs. De diverse (technische) universiteiten, scholen, onderzoeks- en kennisinstellingen
in Nederland zijn ook vaste gast. Een andere
vaste plek werd het technologieplein in de
Dommelhal, waar steeds bijzondere presentaties
werden gehouden. Vaak vanuit de Big Science

projecten, ASML, TU’s, maar bijvoorbeeld ook
met de presentatie van een motor van een straaljager, die zowel overdag als ’s nachts bewaakt
werd door 2 militairen.
Netwerkfunctie
De Precisiebeurs heeft ook een echte netwerkfunctie en is het platform waar vele opkomende
nieuwe technologieën worden geïntroduceerd
en verkend. In de loop der jaren groeide ook
het avondbuffet voor exposanten uit tot een
netwerkdiner met 500 tot 600 gasten, een happening op zich.
Jaarlijks wisselend partnerland
Vanaf 2019 is sprake van een jaarlijks wisselend partnerland, Zwitserland beet het spits
af. In 2020 zou dat het Verenigd Koninkrijk zijn
geweest. Dat had deels ook te maken met de
goede contacten met EUSPEN, die een vaste
plaats heeft op de Precisiebeurs. In 2021 is gekozen voor België als partnerland. Bedrijven, trade
officers van de ambassades en vertegenwoordigers van branchevereningen delen kennis van
het lokale precisiesector-landschap en verkennen
zakelijke mogelijkheden.
Alsnog 20e editie
Vanwege de coronasituatie en de daardoor opgelegde noodzaak tot meer ruimte, werd in 2020,
na intensief overleg met exposanten en andere
stakeholders, besloten om de Precisiebeurs te
verplaatsen naar de Brabanthallen in Den Bosch.
Helaas kon de editie van 2020 ondanks dat niet
doorgaan. In 2021 vind alsnog de 20e editie van
de Precisiebeurs plaats in de Brabanthallen op 10
en 11 november. Iedereen is uitgenodigd om deze
speciale jubileumeditie te bezoeken en 20 jaar
Precisiebeurs mee te maken!
Precisiebeurs 10-11 november 2021
Brabanthallen Den Bosch
Info en registreren bezoekers: www.precisiebeurs.nl

07-10-21 09:39

42

AANDRIJFTECHNIEK | oktober 2021

TEKST / FOTO’S / Rotterdam Ahoy

Europort 2021 is
dé ontmoetingsplaats
voor de maritieme sector
EUROPORT is al decennia lang de beurs- en ontmoetingsplek waar de internationale maritieme industrie
samenkomt om te verbinden, samenwerken en innoveren. Nu, 80 jaar later, is de behoefte om elkaar faceto-face te ontmoeten misschien wel sterker dan ooit. Persoonlijke ontmoetingen in dit digitale tijdperk
zijn onmisbaar voor de maritieme branche.

Persoonlijke ontmoetingen in het digitale tijdperk
zijn onmisbaar voor de maritieme branche
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n november dit jaar vindt de 40e editie van
Europort plaats, een van de eerste momenten
voor de maritieme sector om weer samen te
komen! “We kijken enorm uit naar het verwelkomen van alle exposanten en bezoekers in Rotterdam
Ahoy. Vanuit de maritieme industrie horen wij ook

al veel geluiden dat zij niet kunnen wachten”, zegt
Raymond Siliakus, Exhibition Manager.
Tijdens Europort, dat plaatsvindt van 2 tot en
met 5 november, zijn er veel verschillende exposanten uit de maritieme industrie met kennis over de
nieuwste technieken, scheepsbouw, duurzaamheid

07-10-21 09:30

43

||| OPENINGSTIJDEN
• 2 November 10:00 – 18:00 uur
• 3 November 10:00 – 18:00 uur
• 4 November 10:00 – 21:00 uur
• 5 November 10:00 – 17:00 uur

Nieuwe technologieën voor
de maritieme sector zijn
essentieel voor de toekomst

en nog veel meer. Europort is de maritieme beurs
om kennis op te doen en te netwerken in één.
Dit jaar heeft Europort ook weer een uitgebreid
programma met verschillende sprekers, interactieve sessies, netwerkmogelijkheden en congressen. Bezoekers kunnen nu een gratis ticket boeken
via de website.
Essentiele thema’s
De afgelopen tijd zal onthouden worden als een
periode van disruptie voor mens en samenleving,
met een ongekende impact op economieën. Dit
vraagt om nieuwe business modellen, creativiteit
en innovatie. Van speciale schepen, havenlogistiek
tot aangrenzende industrieën: een dieper begrip
van de belangrijke thema’s voor de maritieme
sector is essentieel. Daarom focust het programma
van Europort 2021 zich op vier hoofdthema’s:
Digitalization, Energy Transition, Ship Finance en
Next Generation.

Programma
Europort biedt een uitzonderlijk diepgaand
programma in nauwe samenwerking met nationale en internationale industriepartners, innovators en pioniers. Hoogtepunten zijn onder meer
de Europort Opening Summit, Smart Digital Ports
congres, het Mare Forum Ship Finance congres,
de Innovation Stage pitches, het Ship Finance
Pavilion, Matchmaking, netwerkevenementen
en een breed scala aan branchebijeenkomsten.
Siliakus: “Wederom zet het team een zeer uitgebreid
kennisprogramma neer. We zijn er trots op samen
te werken met veel gerespecteerde partners in de
sector om een relevant programma te creëren voor
al onze maritieme segmenten.”
Europort Connect: start nu met netwerken
Omdat live ervaringen en face-to-face gesprekken essentieel zijn in het zakendoen, blijven deze
fysieke ontmoetingen op de beursvloer de focus

tijdens Europort 2021. Naast deze vertrouwde
interacties introduceert Europort een nieuwe
innovatieve tool om deelnemende bedrijven en
bezoekers te matchen met gewenste profielen:
Europort Connect.
Europort Connect is een online netwerkomgeving waarbij exposanten en bezoekers voorafgaand
aan de beurs al kunnen beginnen met netwerken.
Zo haalt iedereen het maximale uit zijn/haar bezoek
of deelname. Er kan face-to-face of virtueel een
afspraak worden ingepland, en men kan een persoonlijk schema samenstellen. De perfecte manier
om te ontdekken wat er te beleven is en wie er te
ontmoeten is, voordat Europort haar deuren opent.
Gloednieuwe Convention Centre
Het nieuwe RACC van Rotterdam Ahoy heeft
onlangs haar deuren geopend. Een groot internationaal congres of een zakelijke meeting in een
intiemere setting; het gloednieuwe Rotterdam
Ahoy Convention Centre biedt het allemaal. Het
RACC heeft ruime capaciteit voor verschillende evenementen en is direct verbonden met de beurs- en
evenementenhallen en de Ahoy Arena. Al met al
een congrescentrum dat veel te bieden heeft. En
ook een groot voordeel voor de organisatie van
Europort: hierdoor is er dit jaar namelijk geen tijdelijke hal meer nodig.<

||| ALGEMENE INFORMATIE
• Europort 2 t/m 5 november 2021 in
Rotterdam Ahoy
• Gratis tickets via europort.nl
• Adres: Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam
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Toegevoegde waarde
door digitalisering blower- en
compressortechnologie
De huidige trends binnen de blower- en compressortechnologie
zijn energie-efficiëntie, intelligente besturing en voorspellend
onderhoud. Om deze doelstellingen te bereiken, moeten
persluchtsystemen verder worden uitgebreid in de richting van
digitalisering. In plaats van verouderde gegevens op te slaan,
zijn er manieren nodig om de bedrijfs- en slijtagegegevens
op intelligente wijze te concentreren en deze op een
gerichte manier te evalueren. Dan kunnen met betrouwbare
informatie uitspraken worden gedaan over faalkans, trends en
optimalisatiemogelijkheden. Het grote belang van digitalisering
heeft geleid tot de oprichting van AERZEN Digital Systems GmbH.

D

e huidige kijk op persluchttechnologie toont,
met name in toepassingen met hoge luchteisen,
dat een hogere efficiëntie bereikt kan worden
wanneer machines op hun optimale werkpunt
draaien. Voor de beluchting in de biologische
afvalwaterbehandeling kan Aerzen dit optimaliseren door de
interactie van verschillende blower- en compressortechnologieën. Hier coördineert de AERsmart master control de interactie van positieve verdringing blowers, schroefcompressoren
en turboblowers met een duidelijke focus op ecologie en economie. Met de oprichting van Aerzen Digital Systems zet het
bedrijf nu een grote stap in de richting van efficiënt gebruik van
hulpbronnen. Het onafhankelijke bedrijf onder de paraplu van
Aerzen Group bundelt de digitale diensten en breidt deze uit in
op maat gemaakte servicepakketten. Aerzen Digital Systems

De digitalisering van blower- en compressortechnologie biedt veel mogelijkheden voor eindgebruikers
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Visualisation of the worldwide
machine park
• Reduction of OnSite visits
• Suggestions for increasing efficiency
• Avoidance of machine failures

AERprogress

Customer SCADA

AERsmart

Applications

AERtronic Master

Master control system
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Plug & Play through LTE
• Safe data connection according
to IEC 62443
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LTE data

Aerzen Digital Systems maakt de weg vrij voor de integratie van de diensten in een
reeds bestaande IT- en cloud-infrastructuur

presenteert zijn eerste producten online, op locatie van de klant
en op komende vakbeurzen.
De ideale lijn op lange termijn
De belasting van het proces in waterzuiveringsinstallaties
wordt gekenmerkt door sterke schommelingen. De registratie
en evaluatie van de bedrijfsgegevens van een blowerstation met
AERaudit levert bindende resultaten op over het gebruik en de
efficiëntie van de installatie. Op deze manier kunnen potentiële besparingen worden geïdentificeerd omdat de optimale
selectie en het ontwerp van de technologie voor de heersende
omstandigheden de sleutel is tot een economische en duurzaam
ecologische werking. Bovendien kan vervuiling of slijtage ook
de reden zijn waarom optimale bedrijfsvoering van het proces

Availability Management maakt gebruik van sensortechnologie die verder gaat dan alleen de
werking van de blower- en compressortechnologie
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de ideale lijn verlaat. Aspecten als deze hebben een beslissende
invloed op hoe efficiënt de operationele middelen werken. Het
automatisch herkennen van trends van een installatie en het
bepalen van de juiste interventie-limieten maakt ook deel uit
van de nieuwe dienst van Aerzen.
Gecoördineerd servicepakket
Aerzen begeleidt klanten gedurende de gehele levenscyclus
en biedt met AERprogress verschillende servicepakketten. De
basis hiervan is ‘Machine Park Management’ met regel-gebaseerde monitoring van gedefinieerde machineparameters in
realtime, offline rapportage met berekeningen, trending van
processen, sleutelindicatoren en suggesties voor optimale werking. Er zijn ook online meldingen wanneer grenswaarden worden
overschreden. Het startpakket wordt afgerond door het digitale
service- en onderhoudslogboek van historische gegevens in een
veilig web portaal. Dit vormt de centrale visualisatie en gebruikersinterface naar de gebruiker toe.
Usage Based Maintenance
In de uitbreidingsoptie ‘Usage Based Maintenance’ rust
Aerzen de blowers en compressoren uit met extra sensortechnologie. In combinatie met geavanceerde algoritmen en kunstmatige
intelligentie opent dit de weg voor de exacte berekening van
onderhoudsintervallen volgens de heersende bedrijfsomstandigheden. Dit omvat ook de nauwkeurige levensduurberekening
van lagers, een belangrijk detail speciaal voor compressoren. Het
tweede servicepakket is conceptueel ontworpen om hoge kosten
als gevolg van uitvaltijd, onderhoud en redundantie van machines
te voorkomen. Dit serviceproduct wordt geflankeerd door een
service- en onderhoudssamenwerking met het vraaggerichte
aanbod van reserveonderdelen en de planning van monteurs.
Availability Management
Het derde pakket ‘Availability Management’ maakt ook
gebruik van sensortechnologie die verder gaat dan alleen de
werking van de blowertechnologie zoals gangbaar in de machinebouwtechnologie. Aerzen verwerkt de geleverde gegevens met
speciale algoritmen tot belangrijke informatie. Deze geven informatie over de toekomstige beschikbaarheid van de machines.
Daarnaast kunnen betrouwbare voorspellingen worden gedaan
over hoe hun karakteristieke diagrammen zich zullen ontwikkelen. Deze gedetailleerde gegevensvoorbereiding is bijvoorbeeld
geschikt voor het definiëren van de grenswaarden voor economische controle. In het verleden konden machines uitvallen zonder
voorafgaande waarschuwing. Het proces, de productie, kwam
tot stilstand en de defecte machine was meestal niet meer te
repareren. Zo’n geval van ‘total loss’ is een ding van het verleden
in availability management, het beheer van de beschikbaarheid.
De operator ontvangt informatie over een onverwachte
machinestoring op een beveiligd dataplatform. Hierdoor krijgt
hij de kans om preventief onderhoud en reparaties uit te voeren,
om economische afschrijving te voorkomen. Deze aanpak kan
ook worden gebruikt als een systeem voor vroegtijdige waarschuwing, en ook om tijd te winnen voor het bestellen van een
servicetechnicus en de nodige reserveonderdelen. Op dit punt
ziet Aerzen zichzelf als een partner om samen met de operator
concrete maatregelen, servicescenario’s en interventielimieten
te definiëren. In totaal is het financiële voordeel voor de klant
aanzienlijk hoger dan de serviceprijs. Besparingen blijven dus
risicovrij en zijn daarom de moeite waard, vooral ecologisch –
precies op de ideale lijn.
>
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VIDEO WERKT!








Da’s Link van EAO!
Configureerbare IO-Link Touch-schakelaar.
Configureerbaar, helder en capacitief. Ideaal voor applicaties
binnen de machinebouwindustrie en ver daarbuiten.

. Vrij configureerbare schakelaars met IO-Link interface
. Verlichte standaard of klantspecifieke symbolen
. Aan omgevingslicht aanpasbare RGB ledverlichting in
16 miljoen kleuren
. Capacitieve bediening met verschillende gevoeligheden
. EAO Value Added Services en wereldwijd leverbaar

Productvideo
Projectvideo
Beursvideo
Evenementvideo

CONTENT MARKETING

20.09.2021 06:55:25

Uitgebreid
lezingenprogramma
op het digitale
evenementenplatform

31e internationale vakbeurs
voor industriële automatisering
Neurenberg,
23 tot 25 november 2021
sps-exhibition.com

Instructievideo

Interesse?
www.eismacontentmarketing.nl

www.eao.com/84-io-link

EAO_AD_84_IO-Link_Aandrijftechniek_94x130mm.indd 1

Bedrijfsvideo

SPS on air

Bringing Automation to Life

Praktisch. Vernieuwend. Persoonlijk.
Vind oplossingen op maat voor uw specifieke toepassingsgebied en ontdek de innovaties van morgen.
Ons alomvattende hygiëneconcept maakt een persoonlijke professionele ontmoeting en een directe
productervaring mogelijk die aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet.
Registreer nu! sps-exhibition.com/tickets
Gebruik de code SPS21AZNT2 voor 50% korting op alle soorten tickets!
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Aerzen biedt
met AERprogress
verschillende
servicepakketten

Energy Management
Het vierde servicepakket, ‘Energy Management’, is consequent ontworpen voor duurzaamheid – en ook hier ligt de
focus op energieverbruik. Aanzienlijke verbeteringen kunnen
worden bereikt op het niveau van de individuele machine, het
systeem en de combinatie. Het systeem van continue verbetering
omvat machinefactoren die het verbruik beïnvloeden. Dit betreft
inlaattemperaturen, verschil- en inlaatdruk en de conditie van
filtercartridges. Aerzen valideert het overtollige verbruik op basis
van de verzamelde informatie, analyseert belastingprofielen,
doet suggesties voor energie-efficiëntie en vergelijkt actueleen doelsituaties.
Achter het ‘Improvement System’ schuilt de invloed van
belastingprofielen, belastingverdeling, stilstandtijden en sys-

teemefficiëntie op het efficiënt gebruik van hulpbronnen. Het
vermijden van verspilling, het verlagen van de levenscycluskosten
en het continu monitoren van een installatie zijn drie gedetailleerde aspecten van optimalisatie. De kern is het implementeren
van een continu verbeterproces (CIP) voor blower- en compressortechnologie door middel van een continue analyse van de
operatieve gegevens. Dit geeft gebruikers de zekerheid dat ze
zich volledig kunnen concentreren op hun eigen processen en
taken. De verzamelde gegevens zijn direct beschikbaar zonder
handmatige verdere verwerking of samenvatting van de gegevens in het ‘Consumption Certification’ pakket, bijvoorbeeld als
onderdeel van een ISO 50001 energiemanagementrapport. Zo
heeft de exploitant alle argumenten en documenten voor het
operatieve proces of als basis voor investeringen aan zijn zijde
ten opzichte van de aandeelhouders en andere belanghebbenden.
Samenvatting
Vooral gezien de lange levensduur en de hoge investeringssommen is het de moeite waard om de blower- en compressorsystemen voortdurend te monitoren en te verbeteren. Het gebruik
van innovatieve gegevensverwerking, kunstmatige intelligentie
en gerichte sensortechnologie geeft een uitgebreid beeld van
de werkelijke omstandigheden en oorzaken-en-gevolg bij het
gebruik van machines in processen. Met Aerzen Digital Systems
bundelt de Aerzener Maschinenfabrik haar knowhow in bloweren compressortechnologie met de nieuwe mogelijkheden van
digitalisering. De openheid van het systeem maakt de weg vrij
voor de integratie van de diensten in een reeds bestaande IT- en
cloud-infrastructuur. <

Preventive maintenance versus condition-based maintenance. Deze laatste biedt duidelijke
voordelen
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Compacte en onderhoudsvriendelijke askoppeling
Met de ROFLEX lanceert KTR een nieuwe askoppeling volgens DIN 740, die zich kenmerkt
door zijn compacte vormgeving en zijn servicevriendelijkheid. Naast koppeloverbrenging
compenseert de flexibele koppeling uitlijnfouten en dempt torsietrillingen. De ROFLEX
is verkrijgbaar in twee uitvoeringen en momenteel in zeven groottes voor koppels van
65 tot 790 Nm. Medio 2022 komen daar nog eens vijf groottes bij, waarmee het koppelbereik wordt uitgebreid tot 5000 Nm. De ROFLEX is een kortbouwende askoppeling voor
assen die tussen de 3 en 6 mm uit elkaar staan. Het koppel wordt overgebracht via het
elastomeerpakket die tegelijkertijd uitlijnfouten compenseert en schokken en torsietrillingen dempt. Mochten de elastomeren door extreme belastingen bezwijken, dan blijft
de fail-safe koppeling het koppel overbrengen. De ROFLEX is gemaakt van grijs gietijzer
en is verkrijgbaar in twee types. Bij type N bestaan zowel het kamer als het nokgedeelte
uit standaard naven. Bij het SH SPLIT ontwerp daarentegen is de nokkennaaf gespleten.
Hier wordt de naaf mechanisch in twee helften gescheiden door middel van een speciale
breekmethode. De unieke breukvlakken centreren beide naafhelften precies op elkaar,
waardoor foutieve montage vrijwel onmogelijk wordt.
www.ktr.com

Analoge ingangsmodule
De analoge ingangsmodule SAI 041 breidt het modulaire S-DIAS Safety System van Sigmatek verder uit.
Vier analoge stroomingangen met een meetbereik van 4-20 mA en een resolutie van 16 bits evenals een 24
V-sensorvoeding zijn geïntegreerd in de 25 mm brede DIN-railmodule. Fysieke variabelen zoals druk, temperatuur,
vulniveau en doorstroomsnelheid kunnen veilig worden geregistreerd en bewaakt met de SAI 041. De invoerfilters
zijn instelbaar. Twee onafhankelijke, diverse evaluaties met wederzijdse monitoring zorgen voor een betrouwbare
analyse en interpretatie van de analoge ingangen. De geregistreerde waarden zijn niet alleen beschikbaar voor de
Safety CPU, maar ook voor de functiegerichte besturing voor verwerking. Bij gebruik van twee kanalen is de SAI
041 geschikt voor de veilige detectie van stroomsignalen voor safety toepassingen tot SIL 3, PL e, Cat. 4, voor single-channel gebruik, overeenkomstig met PL d, Cat. 3 volgens EN ISO 13849-1/-2. De SAI 041 wordt geconfigureerd
met de LASAL Safety Designer engineering software, die een intuïtieve grafische bedieningsinterface en TÜVgecertificeerde veiligheidsfunctieblokken voor elke toepassing biedt. De flexibele en intelligente veiligheidsoplossing omvat, naast safety controllers, veilige digitale I/O’s, veilige relaisuitgangen, evenals safe SNC incrementele
en SSI absolute encoders.
www.sigmacontrol.eu

Kabelveerdempers
Op de Precisiebeurs geeft ACE Stoßdämpfer GmbH acte de présence met onder meer
zijn TUBUS en de kabelveerdempers. De TUBUS structuurdemper is RGA getest en is
daarmee onder voorwaarden geschikt voor toepassingen in een cleanroom. In tegenstelling tot de standaard demper bevat deze demper géén kleurstoffen. De kabelveerdempers zijn op hun beurt bijzonder goed bestand tegen hitte, kou, zuren, zeewater
en uv-straling. Tegelijkertijd beschikken ze over permanent hoge vibratie-, schok- en
stootdempende eigenschappen. Ze worden gekenmerkt door flexibiliteit en veelzijdige
toepassingsmogelijkheden. Een ander pluspunt is dat ze kwetsbare machines en onderdelen tijdens het transport optimaal beschermen. Bovendien kunnen de roestvrijstalen
kabels worden voorzien van een coating. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke uitvoeringen van deze dempers kan een breed scala aan belastingen en trillingen
worden opgevangen en/of geïsoleerd. ACE Stoßdämpfer GmbH is op de Precisiebeurs te
vinden in hal 1 op stand 246.
www.ace-ace.nl
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Nieuwe radarsensor
Voor de veilige
bewaking van
beschermde
ruimtes, ook
onder zware
omstandigheden biedt Pilz
vanaf nu een
nieuwe sensor
voor het veilige
radarsysteem
PSENradar aan.
De nieuwe
radarsensor
PSEN rd1.2 kan
worden gebruikt voor de veiligheidscategorie cat. 3/PL d en zo ook robottoepassingen veilig
beschermen. In combinatie met de eveneens nieuwe evaluatie-eenheid PSEN rd1.0 I/O PS
ETH kan het veilige radarsysteem nu bovendien nog eenvoudiger in bestaande toepassingen
worden geïntegreerd, hetgeen de inbedrijfstelling optimaliseert. Het veilige radarsysteem
wordt overal gebruikt waar opto-elektronische sensoren op hun grenzen stuiten. Vooral
onder zware gebruiksomstandigheden, bijvoorbeeld in de houtverwerkende industrie, de
mineraal- en staalverwerkende industrie, de zware industrie en in de transport- en logistieke sector, vormt PSENradar samen met de configureerbare kleine besturing PNOZmulti
2 een veilige totaaloplossing voor de bewaking van beschermde ruimtes – inclusief
conformiteitsbeoordeling.
www.pilz.nl

CRASHDEMPERS
REDUCEREN
DOWNTIME
• Betrouwbare bescherming tegen
onnodige schade aan machines
• Weinig schade door geringe
reactiekrachten
• Hoge energieopname: tot wel 98%
• Eenvoudige montage en vervanging
bespaart kostbare tijd
• Uitstekende prijskwaliteitverhouding

Elektrische transmissie
Dana introduceert de nieuwe Spicer Electrified e-Powershift-transmissie. Deze zorgt voor
power take-off voor geëlektrificeerde mijnbouwvoertuigen. De e-Powershift-transmissie
met dubbele motor ondersteunt een continu vermogen tot 322 pk (240 kW), terwijl de configuratie met enkele motor is ontworpen voor een continu vermogen van 161 pk (120 kW). Er
is een breed scala aan toepassingen mogelijk, waaronder kleine tot middelgrote laders en
vrachtwagens die worden gebruikt in ondergrondse mijnbouw. Ook voor wielladers voor
de bouw, grote heftrucks en terminaltrekkers is het geschikt. De
configuratie met twee motoren levert de optimale trekkracht
in elke werkcyclus zonder koppelonderbreking.
De e-Powershift-transmissie is uitgerust
met Dana TM4-hoogspanningsmotoren
van 350 tot 800 volt. Het verbetert de efficiëntie, verkleint de totale pakketgrootte
en biedt indien nodig redundantie. De
e-Powershift-transmissie maakt efficiënt
schakelen mogelijk door middel van
een gepatenteerde natte koppeling
en synchronisatie. Het kan worden
geconfigureerd met vierwielaangedreven ontkoppeling en een aftak-as
die de noodzaak van een extra motor en
omvormer overbodig maakt.
www.dana.com
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ACE Stoßdämpfer GmbH
www.ace-ace.nl
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Efficiënte motor voor foodindustrie
Nord Drivesystems heeft een motor ontwikkeld die geschikt is voor toepassing
in de foodindustrie. Deze IE5+-motor biedt optimale efficiëntie en milieubewustzijn voor toepassingen voor levensmiddelen. Door het hygiënische ontwerp met
gladde oppervlakken zonder ventilatieopeningen is deze motor eenvoudig te reinigen. Voor toepassingen in zware omgevingen of bij het gebruik van agressieve
reinigingsmiddelen kunnen de IE5+-motoren als extra worden voorzien van de
oppervlakteveredeling nsd tupH, die aluminium net zo corrosieresistent maakt als
roestvaststaal en ook het gebruik van hogedrukreinigers toestaat. De synchroonmotor in bouwgrootte 71 is geschikt voor het vermogensgebied van 0,35 tot 1,1 kW
met een continu koppel van 1,6 tot 4,8 Nm en toerentallen van 0 tot 2100 min-1.
Bouwgrootte 90 is voor het vermogensgebied van 1,1 tot 2,2 kW met een continu
koppel van 6,8 tot 10 Nm. De nieuwe IE5+ zet nieuwe maatstaven voor vermogensdichtheid, betrouwbaarheid en zuinigheid en biedt prestatievoordelen bij de productie, verwerking, het afvullen en verpakken van dranken en levensmiddelen.
www.nord.com

Hybride motorkabel
Igus heeft het assortiment hybride kabels uitgebreid met een nieuwe kabel, speciaal voor
SEW-motoren met de MOVILINK DDI interface. Gebruikers in de material handling industrie
bijvoorbeeld, kunnen vertrouwen op een kabel met een lange levensduur die speciaal is
ontwikkeld voor kabelrupstoepassingen. Voor de nieuwe hybride kabel CF280.UL.H207.D,
zijn er nu vier energie-aders gecombineerd met één coaxiaal ader en twee besturingsparen.
Door twee kabels tot één samen te voegen, kunnen gebruikers 40% ruimte besparen in de
kabelrups. Tegelijkertijd wordt het gewicht dat door het systeem moet worden aangedreven
gereduceerd, hetgeen betekent dat er minder energie wordt verbruikt. De nieuwe kabel met
PUR-buitenmantel kan worden gebruikt voor toepassingen met een buigfactor tot 15xd en
is daarom geschikt voor een breed scala aan industrieën: van bewerkingsgereedschappen
en materiaal handling tot de automotive industrie. Met 28 verschillende kabeltypen voor
motoren van Siemens, Beckhoff, SEW en Bosch Rexroth, heeft igus al een groot assortiment
aan hybridekabels voor de kabelrups dat uit voorraad leverbaar is.
www.igus.nl

Hogesnelheid miniatuur kogelomloopspindels
NSK Linear Motion Control heeft een nieuwe serie hogesnelheid miniatuur kogelomloopspindels geïntroduceerd. Nieuwe productietechnieken hebben ervoor gezorgd dat
NSK de motorbelasting kon verlagen door de asdiameter van de kogelomloopspindel
te minimaliseren. NSK slaagde erin om de toerentallen op te voeren tot 5000 min-1 met
het door het bedrijf ontwikkelde ‘end deflector recirculation’ systeem. Het combineert
hoge snelheden met een laag geluidsniveau. Deze mogelijkheden zijn ideaal voor
chipmachines en soortgelijke installaties die een relatief korte slag vereisen, waardoor
ze kunnen werken met hoge versnellingen/vertragingen en met verplaatsingssnelheden van meer dan 1,25 m/s. Deze snelheid overtreft die van lineaire motoren, waardoor de takttijd eenvoudig kan worden verkort. De nieuwe kogelomloopspindels zijn
beschikbaar met zowel 6 als 8 mm asdiameters en hebben de grootste spoedopties in
hun klasse: 8, 10, 12 en 15 mm. Een laagprofiel moer zorgt voor een verlaging tot 33%
van de flens- en moerhoogte, vergeleken met conventionele kogelomloopspindels.
www.nskeurope.com
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Meer tijd besparen in uw branche?
Ontdek dé nieuwe standaard in
onderhoudsgemak: ROFLEX® SH en
de ROTEX® ZS-DKM-SH

pompen

ROFLEX® SH

ROTEX® ZS-DKM-SH

Bespaar 7 minuten tijd per montage met onze nieuwe koppelingen
Alle specificaties vindt u op ktr.com/nl of bel voor meer informatie 074 255 3680.
Ook geschikt voor:

vacuümpersen

0501AdvKTR_FullPage_Okt21_230x300.indd 1

transportbanden

ventilatoren

tandwielkasten

compressoren

roerwerken
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THE ADAPTIVE MACHINE
Your competitive advantage

To win in a world of mass customization, e-commerce, direct-to-consumer
and omnichannel, it takes machinery that’s built to adapt. The first machinery
concept that adapts to the products being produced and packaged!

Today’s challenges
Mass customization
Product proliferation
Short product lifecycles

Adaptive machine solutions
Machines that make to order
Instant changeovers on-the-fly
Easy reconfiguration via digital twins

B&R enables the adaptive machine through intelligent track technology
integrated with robotics, vision and digital twins.

Get your competitive advantage at
www.br-automation.com/adaptive

