
 
 

 
"Schrijf een programma voor een potgrondmachine 

met een Siemens LOGO." 
 
 De situatie 

Machines worden bestuurd met behulp van 
besturingssystemen. Deze besturingssystemen zorgen 
ervoor dat de machines doen wat ze horen te doen. Bij 
de potgrondmachine van een klant van EKB is dit 
onderdeel stuk gegaan en daarom was er een nieuw 
programma nodig die werkt met de Siemens LOGO. 
 

Analyse 
Tijdens dit project zijn twee dingen geanalyseerd, 
waaruit belangrijke en nuttige informatie gekomen is. 

 
1. Wat is een Siemens LOGO? 

Een Siemens LOGO is een vereenvoudigde PLC 
(Programmable Logic Controller) die je kan 
programmeren om machines aan te sturen. Het 
programmeren gaat via de LOGO!Softcomfort software. 
 

2. Hoe werkt de machine? 

De machine is globaal gezien vrij eenvoudig: de band 
gaat draaien zodra er een tray voor de sensor gezet 
wordt. Vervolgens wordt de tray onder de woeler 
geschoven waar hij gevuld wordt met potgrond. Daarna 
wordt de tray met behulp van de vlinder netjes plat 
afgestreken.  
 
Dit proces hebben wij bestudeerd en hieruit voor elke 
motor een pakket van eisen opgesteld. Verder zijn wij 
gaan kijken welke sensoren bij de machine zitten en hoe 
ze werken. Als laatste hebben we uitgezocht welke 
schakelingen in de schakelkast zitten. Doordat wij deze 
drie dingen hebben geanalyseerd, hebben wij een 
functioneel en overzichtelijk programma gemaakt. 

 

 

 

Programma 
Het programma dat wij hebben gemaakt bestaat uit 4 
delen. 
 

Het eerste deel bestaat uit de inputs en de outputs.  
De inputs zijn de ingangen van het programma, hier 
komen de signalen van de machine de LOGO in en 
worden afgebeeld als een ‘I’. De outputs zijn de 
uitgangen van de LOGO, deze geven de signalen door 
naar de motoren en lampjes van de machine en worden 
afgebeeld als een ‘Q’.  
 

Het tweede en derde deel bestaat uit de kern van 
het programma. 
Het tweede deel bestaat uit de UDF’s van de motoren.  
Een UDF is een blok dat meerdere blokken bevat. Deze 
UDF’s bevatten alle eisen per motor, bijvoorbeeld dat de 
motor voor de band niet kan draaien als de grondtoevoer 
aanstaat. Voor elke motor zijn er weer aparte eisen waar 
rekening mee gehouden moet worden. Pas als aan alle 
eisen voldaan wordt geeft het UDF blok een signaal naar 
de uitgang. UDF’s worden dus gebruikt om meerdere 
blokken bij elkaar te nemen zodat je programma 
overzichtelijk blijft. 
Het derde deel is voor de algemene eisen, zoals de 
noodstop, thermische beveiliging en het leegdraaien. Dit 
deel heeft volledige controle over de outputs van de 
motoren. Dit betekent dat de motoren altijd zullen 
stoppen als de noodstop ingedrukt wordt of er een 
thermische storing is. 
Het vierde deel bestaat uit de extra’s. 
Als extra functie kan de machine nu bijhouden hoelang 
hij aanstaat, hoeveel traytjes hij verwerkt heeft en op de 
display aangeven welke motoren aanstaan. 
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