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Productie omgeving van hoogwaardige gietijzeren componenten  



 

van Diepenbeek Hydrauliek B.V. realiseert hydraulische systemen voor  
toepassingen in transportvoertuigen, persen, scheepsvaart, enz. 

 
 

 

 

 



Van Diepenbeek Hydrauliek B.V. onderhoudt de hydraulische systemen en 
verzorgt de automatisering van de freesmachines bij Doesburg Components.                    

 
 
 
 
 

 



Tijdens het productieproces van een 
gietijzeren component (gietdeel) vindt 
er nabewerking plaats door middel van 
frezen.  

Een robot pakt het component vast en 
plaatst dit op de opspanmal, via druk 
(400bar) wordt het component vast  
geklemd. 
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Dit werkt prima zolang 
er druk aanwezig is 
maar als de druk weg 
valt veroorzaakt dit 
kostbare problemen 
zoals werkstuk, frees en 
spindel beschadiging 
tevens ontstaat 
hierdoor stilstand. 

 

 
 

 

 

 

opspanmal 



Om stilstand te voorkomen is er in 2014 op 1 freesmachine een draadloze 
drukbewaking geïnstalleerd als proef.    

 
 

 

 

 



De componenten van de draadloze drukbewaking  
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Na een half  jaar succesvol de druk bewaakt te 
hebben is door Doesburg Components  
besloten met dit systeem aan de slag te gaan.  

 

 
 

 

 

 

opspanmal 

CPU 

HMI 

Ontvanger 

Zender 

Router 

Di/Do 

Router 



In 2015 is er begonnen met het installeren van 10  complete drukbewaking systemen op 
de verspaningsmachines in samenwerking met Evolent leverancier van deze machines.  

 

 
 

 

 



Overzicht  van de verspaningsmachines met de robots.  

 
 
 

 

 



Iedere verspaningsmachine is voorzien van één Wtrans draadloze ontvanger één 
mTRON T router en één I/O module. Deze staan (router via CAT 5 S/FTP en Wtrans via 
RS485) in verbinding met de CPU en HMI. 

 

 
 



opspanmal 

De druksensor op de mal monitort de druk tijdens het freesproces. 

Doordat er meerdere mallen door 1 machine lopen moet er met de besturingscomputer 
van de mallen worden gecommuniceerd. 

Dit verzorgt de CPU van het mTRON T. 

 

 
 



Zodra er een mal gereed is zal de PLC van de freesmachine een bit geven aan de I/O 
module. Dit volgens een vast bit patroon: 

 

Mal 1: Input 1,  

Mal 2: Input  2, 

Mal 3: Input  1&2, enz. 

 

 
 

Type Fastems Fastems Fastems Fastems Robot Robot Robot Robot Robot Robot 

ATC Magazijn Magazijn Magazijn Magazijn Magazijn Ketting ketting ketting ketting ketting 

besturing 32i 32i 32i 32i 32i 32i 32i 32i 32i 18I 

i/o mallen 4 2 6 4 2 2 2 2 2 2 

1 O1 Y33.0 Y33.0 Y33.0 Y33.0 Y33.0 Y33.0 Y33.0 Y33.0 Y33.0 Y33.0 

2 O2 Y33.1 Y33.1 Y33.1 Y33.1 Y33.1 Y33.1 Y33.1 Y33.1 Y33.1 Y33.1 

3 O3 Y33.5 Y33.5 Y33.5 Y33.5 Y33.5 Y33.5 Y33.5 Y33.5 Y33.5 Y33.5 

4 O4 Y33.6 Y33.6 Y33.6 Y33.6 Y33.6 Y33.6 Y33.6 Y33.6 Y33.6 Y33.6 

5 O5 Y33.7 Y33.7 Y33.7 Y33.7 Y33.7 Y33.7 Y33.7 Y33.7 Y33.7 Y33.7 

6 I1 X33.1 X33.1 X33.1 X33.1 X33.1 X33.1 X33.1 X33.1 X33.1 X33.1 

7 I2 X33.2 X33.2 X33.2 X33.2 X33.2 X33.2 X33.2 X33.2 X33.2 X33.2 

8 I3 X33.3 X33.3 X33.3 X33.3 X33.3 X33.3 X33.3 X33.3 X33.3 X33.3 

9 I4 X33.4 X33.4 X33.4 X33.4 X33.4 X33.4 X33.4 X33.4 X33.4 X33.4 

10 I5 X33.5 X33.5 X33.5 X33.5 X33.5 X33.5 X33.5 X33.5 X33.5 X33.5 

11 I6(bat) X33.6 X33.6 X33.6 X33.6 X33.6 X33.6 X33.6 X33.6 X33.6 X33.6 

12 I7(PS) X33.7 X33.7 X33.7 X33.7 X33.7 X33.7 X33.7 X33.7 X33.7 X33.7 

Er zijn 5 vrije in- en 
uitgangen.  
Dit betekent dus dat er 
25 = 31  mallen door dit 
systeem kunnen lopen. 



Mallen per machine :  

 

1, 3  vier mallen 

4   zes mallen 

2,5,6,7  twee mallen 

8,9,10 twee mallen
  

 

 

 

 

Het mTRON T weet welke druksensoren bij welke mal horen.                                               
De hoeveelheid mallen voor DAF zijn op dit moment  28 stuks met daarop 79 druksensoren.  

 

 
 



Op iedere mal zitten 1, 2 of  4 druksensoren die de bewaking verzorgen.  

Afhankelijk van de mal is de drukbewaking   :  350 en 420 Bar, werkdruk 400 Bar  

            :  250 en 350 Bar , werkdruk 320 Bar. 

 

 
 



De freesPLC geeft mal informatie aan het mTRON T.             
Het mTRON T controleert de druksensoren en batterijspanning . 

Waarde “OK” mTRON T geeft de freesPLC vrij zodat het proces kan beginnen. 

 

 
 

Voorbeeld :   
Input 1 & 2 hoog mal 3 in de machine .  
mTRON T geeft output6&7 retour freesPLC.  
 
Druk “OK” mTRON T geeft output11 retour    
freesPLC.  
Batterij spanning “OK” mTRON T geeft output12 
retour freesPLC.   
 
Het freesproces is gereed om te beginnen. 
 

SENSOREN MACHINE 

1 Ingang 1 

NR UIT 

Y33.0 

2 2 Y33.1 

3 3 Y33.5 

4 4 Y33.6 

5 5 Y33.7 

6 Uitgang 1 

NR IN 

X33.1 

7 2 X33.2 

8 3 X33.3 

9 4 X33.4 

10 5 X33.5 

11 OK Druk OK X33.6 

12 BOK Batt OK X33.7 



De freesPLC houdt gedurende de gehele run de 
bits naar het mTRON T hoog . 
 
Zolang deze bits hoog zijn zal het mTRON T de 
druk, batterijspanning bewaken en dit samen 
met de mal informatie terug melden aan de 
freesPLC. 
 
Het uitlezen en verwerken van al deze data vind 
elke 125 mS plaats. 
 
De afloop van het gehele proces is op de HMI 
zichtbaar. 
 



De HMI laat op het hoofdscherm alle freesmachines en hun status zien.  

 
 

De status kan zijn, standby, running, press/batt alarm en hand mode.  

Het vak van de machine kleurt mee in dezelfde volgorde wit, groen, rood  en blauw. 



De HMI geeft in het detail scherm de mal informatie en de machine weer.  

 
 

Rood is alarm: de frees stopt, groen alles ok, blauw sensor op hand, wit frees draait 
niet en geel is de batterij melding.  



Het Alarm level (%) geeft aan wanneer het batterij alarm actief is, dit is per sensor 
  een alarm waar ook de frees op stopt.  
 

Nulpunt  Batt  geeft minimale batterij spanning aan dit geldt voor alle sensoren. 

 De batterij spanning ligt tussen de 2,2V en 3,6V (0% tot 100%). 
 



Uitwisselen van de sensoren is een eenvoudige handeling 

Zoek de mal en sensor ID op, haal de sensor uit de mal en monteer de nieuwe. 
 



Vul het nieuwe ID in en druk op  “save Mal informatie” het nieuwe ID wordt  opgeslagen.  

Uitwisselen van de sensoren is een eenvoudige handeling 

Druk op de knop “Zend ID’s naar ontvangers ”  om het ID naar de ontvangers te sturen.  



 Als de  meetwaarde van de sensor binnen komt is de uitwisseling  geslaagd. 

Uitwisselen van de sensoren is een eenvoudige handeling 



Draadloze digitale sensoren en hun voordelen 

Door op de frees machines de draadloze druk bewaking te monteren                        
is de investering binnen een half jaar terug verdiend. 

Er is twee maal uitval geweest zonder schade en minimaal tijd verlies. 

 
 



Draadloze digitale sensoren en hun voordelen 

Doesburg Components is tevreden over de draadloze digitale sensoren.        
Een volgende project met 32 draadloze druksensoren en 7 ontvangers is 
alweer in gang gezet. 

 
 



 

 

Draadloze digitale sensoren en hun voordelen 

Leveren meerdere meetgegevens. 

Hebben intelligentie en geheugen. 

Hebben eigen ID voor herkenning  

 

 
 



 

 

Draadloze digitale sensoren en hun voordelen 

Beschikken over netwerk faciliteiten. 

Eenvoudig uitwisselbaar door Plug en Play en sensor herkenning. 

Via veldbus systemen koppelbaar naar hoger gelegen Mes-software systemen. 

 

 
 



Slot  
 

• Digitale sensoren maken de koppeling binnen de industriële netwerken 
eenvoudiger. 

• Meetgegevens vanuit de machines worden een onderdeel van de Big Data. 

• Deze Big Data zorgt voor continue informatie van de productie processen 
waardoor mensen en machines betere beslissingen kunnen nemen. 

• Door deze beslissingen worden de productieprocessen versneld, down tijden 
voorkomen, energie wordt bespaard en de producten verbeterd. 



  
 Dank u voor uw aandacht 


