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Voorwoord 

 

Als zesdejaars uit elektromechanica te KA Geraardsbergen kreeg ik doelstellingen 

die te samen mijn GIP voorstellen. Deze GIP speelt een grote factor in de keuze 

of ik kan doorstromen naar het hoger onderwijs. Mijn GIP gaat over de 

optimalisatie van de werking werking van een volledig autonome robot binnen de 

technische dienst van Colruyt Group. Hiervoor heb ik informatie moeten opnemen 

en een oplossing voor het probleem moeten bedenken en verwezenlijken. 

 

Ik zou graag in mijn voorwoord ook even de tijd nemen om de mensen te 

bedanken die mij doorheen mijn werkproces hebben geholpen. Eerst en vooral 

Colruyt Group omdat zij mij de kans hebben gegeven om deze opdracht te 

verwezenlijken ook voor de toegang tot het fablab waar ik veel constructiewerk 

heb gedaan. Ook een grote dank aan Pascal Blockx voor het helpen en bijsturen 

waar nodig bij mijn keuzes en planning. Dank aan Meneer Wauters voor het 

pushen zodat ik mij aan deadlines hield en er vooruitgang werd geboekt. Mijn 

vader voor de technische hulp thuis bij het instaleren van de elektrische 

componenten. Ook de leerkrachten bij de toegewezen lesuren op school voor het 

beantwoorden van mijn vragen wil ik bedanken samen. 

  



6 
Senne Poelaert                     Geïntegreerde proef                6 elektro mechanica 

Inhoud 
1. Inleiding ........................................................................................... 7 

2. Ideeën voor uitwerking ....................................................................... 8 

2.1. Idee 1......................................................................................... 8 

2.2. Idee 2......................................................................................... 8 

3. Werking installatie ........................................................................... 10 

4. Bijkomende vragen voor uitwerking ................................................... 12 

5. Algemene info ................................................................................. 13 

5.1. Optische sensor ......................................................................... 13 

5.1.1. Specificaties ......................................................................... 13 

5.1.2. Opbouw............................................................................... 14 

5.1.3. Werking .............................................................................. 14 

5.1.4. Eigenschappen ..................................................................... 15 

5.1.4.1. Prestatie karakteristieken ................................................... 15 

5.2. Logo-Module .............................................................................. 16 

5.2.1. Specificaties ......................................................................... 16 

5.2.2. Opbouw............................................................................... 17 

5.2.3. Werking .............................................................................. 17 

5.3. Actuator .................................................................................... 18 

5.3.1. Specificaties ......................................................................... 18 

5.3.2. Opbouw............................................................................... 19 

5.3.3. Werking .............................................................................. 19 

5.3.4. Eigenschappen ..................................................................... 20 

5.3.4.1. Prestatie karakteristieken ................................................... 20 

 ........................................................................................................ 20 

 ........................................................................................................ 20 

5.4. VL-Marker ................................................................................. 21 

5.5. Constructie (kasten) ................................................................... 22 

5.5.1. Profielen ................................................................................. 22 

5.5.1.1. Specificaties ......................................................................... 22 

 

  



7 
Senne Poelaert                     Geïntegreerde proef                6 elektro mechanica 

1. Inleiding 
 

Ik ben altijd al zeer geïnteresseerd geweest in automatisering, vandaar dat ik 

direct enthousiast werd toen ik hoorde dat ik in contact ging komen met een robot 

bij het voorstel van Colruyt Group om de werking van de robot in kwestie te 

optimaliseren. Ik heb namelijk al verscheidene keren bij Colruyt Group een 

studenten job kunnen aannemen als magazijnier. Zo leerde ik Billy kennen, de 

robot die op de technische site rondrijdt en bestellingen van verschillende diensten 

levert vanuit een intern technisch magazijn “MT” genaamd.  

De werking vooraf was namelijk louter traag omdat er veel tijd werd verspild, de 

robot moest namelijk altijd wachten op alle diensten en dan was je nog niet eens 

zeker of de overdracht degelijk had plaatsgevonden. Ik heb de kans gekregen om 

de werking van Billy te verbeteren door die dode momenten weg te halen. 

Ik heb mij altijd heel erg toegespitst op de efficiënte werking van de robot binnen 

de technische werkplaats maar ook rekening houdend met het feit dat de mensen 

die in contact komen met de robot weinig tot geen extra werk wordt bezorgd 

binnen het nieuwe werkproces van de robot, Het is een autonome robot en dat 

wou ik zoveel mogelijk behouden.  

“Time is money”, dat is de grote leidraad waar ik mij aan heb vastgehouden bij 

het brainstormen en het maken van alle keuzes tijdens het werken aan deze GIP. 

Zeker binnen zulke grote bedrijven als Colruyt Group is elke minuut zeer kostbaar. 

Want als je al uw opdrachten kan afwerken in minder tijd dan ben je sneller klaar 

met werken, of in dit geval kan je op dezelfde tijd veel meer opdrachten afwerken. 

Het bedenken van de oplossing en uitwerking is niet van een leien dakje gegaan, 

verschillende telefonische contacten naar bedrijven en het raadplegen van 

datasheets later heb ik toch de nodige info gevonden om verder te werken en te 

komen met een efficiënte oplossing.  

Mijn GIP bestaat uit het proces, de opbouw en al het denkwerk dat in mijn GIP is 

gegaan. Ik neem u mee van het brainstormen naar het uitwerken en afwerken 

van de optimalisatie van de robot binnen Colruyt Group. 
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2. Ideeën voor uitwerking 
 

2.1. Idee 1 
 

ijn eerste idee is eerder gefocust op plaats efficiëntie. Door in de hoogte te werken 

is de constructie oppervlaktegewijs kleiner en zichtbaarder voor de 

voorbijgangers. Het idee is gebaseerd op dit shelf systeem met rollers, alleen zou 

ik wel een motor gebruiken om de bakken over te zetten naar het rek terplaatsen.  

 

2.2. Idee 2 
 

Het tweede idee is een iets grotere oplossing qua oppervlakte, dit lijkt mij minder 

handig voor sommige krappe plaatsen zoals de diensten AK en de garages. Er is 

een lift bij nodig met een kleiner oppervlakte dan de bak die de bak omhoog en 

omlaag beweegt, er zouden ook twee secties zijn, de drop- en opneemsectie (De 

namen wijzen het uit). De robot rijdt binnen in de constructie met de lift omhoog 

en dropt de gevulde bak in de Dropsectie, vervolgens rijdt die door naar de 

ophaalsectie en neemt de lege bak mee terug naar het laadpunt. 

a schets eerste idee 

b computermodel eerste idee 

c schets idee 2 Figuur c schets idee 2 
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idee 1: 

 Precisie robot ok? Hoe nauwkeurig gaat hij zich kunnen plaatsen? 

 Detectie goede plaatsing? 

 Hoe zorgen dat de detectie voor botsingen geen probleem zal zijn voor te 

“docken” 

 Hoe motor gebruiken? Zal motor aan beide kanten moeten? Hoe 

communiceren/aansturen? 

 Wat als de shelf nog vol is? (Vorige lading nog niet opgehaald) Detectie 

systeem nodig? 

 Wat zelf bouwen, wat aankopen? 

 Gaan er veranderingen moeten gebeuren met huidige manier van 

gebruik? 

 Hellinggraad?  

 

 

Mogelijkheid van afzetsysteem bij “startpunt” (als er nog tijd is) 

 

idee 2: 

 Precisie robot ok? Hoe nauwkeurig gaat hij zich kunnen plaatsen? 

 Detectie goede plaatsing? 

 Wat voor liftsysteem moet er gebouwd worden? Is dit zelf te maken?  

 Wat als er nog een bak aanwezig is? (Vorige lading nog niet opgehaald) 

Detectie systeem nodig? 
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3. Werking installatie 
 

In de eerste instantie is het de bedoeling zo snel en autonoom mogelijk te werken, 

zou er namelijk op verschillende momenten in een cyclus gewacht moeten worden 

op mensen da zou er terug veel tijd verspild worden. Dat gezegd hebbende, mijn 

eindwerk bestaat uit twee breinen, de robot en de PLC. Deze twee werken met 

elkaar samen aan de hand van een protocol dat ‘Modbus’ heet. De robot verteld 

via dit protocol aan de PLC wanneer deze stationair is en klaar dus klaar staat om 

het proces van overdracht in gang te brengen. 

Het proces in kwestie gaat als volgend. Wanneer de robot met een gevulde bak 

aankomt bij een dienst die zojuist een bestelling heeft gedaan bij het intern 

magazijn gaat die met de kast bovenop de robot zo goed al tegen de kast van 

deze dienst staan. Beide kasten hebben u-profielen met rolletjes die door de hoek 

waarin en hoogte waarop zij staan alle twee de bakken met de hulp van de 

zwaartekracht aan elkaar doorgeven. Een met bestelling gevulde bak wordt 

doorgegeven aan de kast van de dienst van bestelling en een van vorige bestelling 

lege bak wordt teruggegeven aan de robot zodat er minder tot geen verschillende 

bakken nodig zijn. 

Zou zo een gevulde bak in de onderste lade gelegd worden (in rust) dan zou deze 

spontaan beginnen rollen naar beneden, ook niet wanneer bedoeld. Er is dus nood 

aan een systeem waardoor de overdracht zou kunnen gestart en gestopt kunnen 

worden. Hiervoor wordt er dus met behulp van de PLC (LOGO van siemens) een 

actuator gestuurd die door zijn regelbare positie de bakken kan tegenhouden in 

rust en doorlaten in uitgeschoven toestand. Er is ook sprake van een optische 

sensor, die laat dan de PLC (en dus ook de actuator) weten of de overdracht van 

deze bakken goed is verlopen, als dit goed is gebeurd dan is er geen probleem en 

kan de overdracht als geslaagd bekeken worden. De overdracht kan door de 

sensor als niet geslaagd gezien worden als de bak effectief niet is doorgegeven, 

maar ook als de reflecterend plaatje van de sensor vuil of gedraaid is, in dit geval 

wordt er om de paar seconden een sein gegeven waardoor de omgeving weet dat 

er een probleem is en zij het probleem kunnen oplossen. Vanaf dat de sensor nu 

ziet dat er geen probleem meer is herkend dit als geslaagd en gaat het proces en 

kan de robot verder werken.  

Alle diensten hebben een eigen kast waar vanonder een gevulde bak in wordt 

geleverd en bovenaan een plaats is voorzien om ondertussen de lage bak van de 

vorige bestelling terug te kunnen geven. Om deze kasten niet van elektriciteit te 

hoeven voorzien heb ik een mechanische constructie ontwikkeld waardoor de lege 

bak wordt tegengehouden maar met behulp van de actuator toch wordt 

overgedragen. Dit bestaat uit een metalen plaat die met een torsieveer de bak 

tegenhoudt en wordt geveerd door de actuator die daar dan tegen duwt en dus 

de weg van de bak vrijmaakt. 

 

 



11 
Senne Poelaert                     Geïntegreerde proef                6 elektro mechanica 

Concreet komt de robot dus toe bij de kast van de dienst waar de robot aan de 

PLC meldt dat die op zijn bestemming is toegekomen. De PLC laat de actuator 

uitschuiven die tegen het plaatje van de bovenste kast duwt en deze bak laat 

doorgaan, tegelijkertijd wordt de plaat van voor de onderste bak verwijderd en 

word deze ook doorgegeven. De sensor ziet deze stap goed is verlopen en zegt 

dit aan de PLC. De actuator gaat terug naar zijn normale positie doordat het hem 

is geboden door de PLC en de PLC laat de robot weten dat alles goed is verlopen 

en de robot rijdt op zijn beurt terug naar zijn magazijn waar hi zijn volgende 

opdracht krijgt. Bij het krijgen van een nieuwe bestelling vertrekt hij weer naar 

de nodige dienst en herhaalt zich het proces. 
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4. Bijkomende vragen voor uitwerking 
 

1. Welke materiaal? Uit eigen magazijn? Of bestaande onderdelen (zie 

voorbeeld site)? 

2. Hoe en waar plaatsen van motoren, intelligentie (Arduino?) en 

communicatiemiddelen? 

3. Zijn de belastings-limieten gerespecteerd bij de verschillende belastingen?  

Zo neen, verschillende diktes van constructie gebruiken om zwaartepunt 

naar beneden te werken?  

4. Precisie robot ok? Hoe nauwkeurig gaat hij zich kunnen plaatsen?  

5. Eventueel modules voor verbetering? 

6. l bakken? Met welke grootte? Welk grond oppervlakte? Welk gewicht?  

7. -Welke hoek van helling? Verschillende hoek van helling bij gevulde 

(onderste) en lege (bovenste) bak? 

8. -Als de gevulde bak naar beneden rolt, hoe dempen  de schok? Rubberen 

stootbumpers? ? 

9. Hoeveel plaats is er bovenaan nodig om bak er makkelijk in te kunnen 

leggen? 

10.Wat als de shelf nog vol is? (Vorige lading nog niet opgehaald) Detectie-

systeem nodig?  

11.Wat als er al een gevulde bak ligt? Rolt die dan door? (of wordt de eerste 

bak vooruit  g op  een kleiner platform er achter? 

12.Komen er nieuwe plichten voor de werknemers? Zo ja welke? Is dit te 

vermeiden? 

13.Detectie goede plaatsing van bakken nodig? 

14.Moet er rand-bescherming zijn rond de kast voor als er een bokje tegen 

rijdt? Kan deze in de weg van de robot komen? 

15.(Moeten verschillende diensten verschillende hellingen door verschil in 

belastingen en groottes van materiaal? ) 
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5. Algemene info 

 

5.1. Optische sensor 

Een optische sensor (ook fotocel) genaamd neemt een 

verandering van lichtintensiteit waar. De manier van de 

detectie varieert per type fotocel sensor. Hij detecteert of de 

bakken zijn doorgegeven of niet. 

 

5.1.1. Specificaties 

Een mini-fotocel uit de S100-serie met R2-reflector. 

 

Fabrikant:  Datalogic  

Type:   -   retro reflectieve sensor 

- S100-PR-2-A00-NK 

Materiaal:   Plastic  

 

 

  

 Retroreflectieve sensor (infrarood) 

Max operationele 
afstand 

7m 

Emissie type Infrarood LED 

Bekrachtigingsvoltage 10-30 VDC 

Rimpel 10% 

Stroom 20mA max 

Uitgang stroom 100mA 

Uitgang 
saturatiespanning 

2V max 

Aanluiting 2 meter kabel (4 draden) 

Reageertijd 1 ms 

Schakelfrequentie 500Hz 

Indicatoren Output Led (geel) 

Sturing Hoog/Laag input 

Behuizingmateriaal ABS (behuizing), PMMA (indicator bedecking) 

Lens materiaal Pc lens 

Bescherming IP 67 

Gewicht 50g 
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5.1.2. Opbouw 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Werking 

Bij retro reflectieve fotocellen, oftewel fotocellen met een reflector, bevinden 

zender en ontvanger zich in één behuizing. De reflector is dan weldegelijk het 

enige voorwerp waar de zender een blik op zal werpen, deze wordt dan ook recht 

tegenover de zender geplaatst. Het moment dat de lichtbundel onderbroken wordt 

schakelt de fotocel.  

 De sensoren zijn voorzien van een polarisatiefilter, zodat de ontvanger 

enkel licht accepteert dat gereflecteerd is door de reflector die ook zo’n filter 

bezit. Zo voorkom je dat er een schakeling plaatsvind door bijvoorbeeld 

iemand met reflecterende kleding aan. Maar ook metallic lak van een auto 

of blank metaal zijn hier voorbeelden van.  

 Een retro reflectieve reflector kaatst het invallende licht precies hetzelfde 

terug als ontvangen, onafhankelijk van de invalshoek. De lichtbundel vanuit 

de zender van een retro reflectieve sensor wordt dus via de reflector direct 

teruggekaatst naar de ontvanger van de sensor. 
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5.1.4. Eigenschappen 

 

5.1.4.1. Prestatie karakteristieken 

 

 

Bereik van lichtstralen met R2-reflector 

 

 

 

Bereik van lichtstralen met R5-reflector 
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5.2. Logo-Module 

De logo-module is een soort PLC die zorgt voor de samenwerking van alle 

onderdelen, het aansturen en zelfs bekrachtigen waar nodig.  

 

5.2.1. Specificaties 

 

LOGO! 12/24VDC, logische module, display. 

 

Fabrikant:  Siemens  

Type:    6ED1052-1MD08-0BA0 

 

Aantal ingangen: 8 

Aantal uitgangen: 4/relays  
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5.2.2. Opbouw 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Werking 

De LOGO-module heeft een software die eenvoudig te programmeren is voor 

eenvoudige automatische processen. In de software wordt geplaatst wanneer 

welke ingang geleidt en wat hiermee moet gebeuren bij de uitgangen. Na het 

programmeren wordt de code in de module geüpload en zal deze de code blijven 

uitvoeren tot wanneer hij een nieuwe toegewezen krijgt of wordt uitgeschakeld.  

 Met bijhorend protocol (Modbus genaamd) is er ook de mogelijkheid om 

de PLC met de robot te doen communiceren via een ethernet-kabel. Beide 

systemen zijn een volledig verschillende manier van denken en dit 

protocol is een soort tolk dat signalen verstaanbaar maakt.  

  

4 uitgangen/ 

relais 

8 digitale ingangen  

Display  

Bedieningsknoppen 
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5.3. Actuator 

De actuator heeft als functie het starten en afronden van de overdracht van de 

bakken van de ene naar de andere kast. 

 

5.3.1. Specificaties  

 

Elektrische cilinderactuator, LAS3-2-1-250-24-G 

 

 

Fabrikant:  HIWIN motion control & systems 

Type:   LAS3-2-1-250-24-G 

Werkspanning: 24 Volts 

Kleur:   Grijs 
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5.3.2. Opbouw 

 

 

 

 

 

1)  Kabel voor sturing 

2)  Overbrengingshuis 

3)  24V DC-elektromotor 

4)  Bevestigingspunt 

5)  Cilinderbehuizing 

6)  Cilinder met uiteindebevestiging 

 

5.3.3. Werking 

Een lineaire actuator bestaat uit een motor die de beschroefdraadde as (cilinder) 

een uitschuivende beweging doet maken. In tegenstelling tot de hydraulische 

cilinder is de positie tussen begin en eind hier ook stuurbaar. 

 

 Van een 24 Voltbron krijgt de actuator stroom in de motor waardoor deze 

begint te draaien. De as van de motor hangt vast aan de overbrenging om 

uiteindelijk de cilinder te doe draaien en dus een uitwaartse beweging te 

doen maken. 

 Wanneer de twee kabels worden omgepoold dan wordt de draairichting van 

de motor omgekeerd, dan keert de cilinder dus terug naar zijn 

oorspronkelijke positie. 

  

1 

2 

3 

4 5 6 
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5.3.4. Eigenschappen 

 

5.3.4.1. Prestatie karakteristieken 

 

 

Snelheid verandering bij stijgende belasting 

 

 

Stroomverbruik afhankelijk van de belasting 
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5.4. VL-Marker 
 

De VL-Marker is een toestel dat gedetecteerd wordt door een rondrijdende MiR 

robot en zich laat rond lokaliseren/navigeren met zekerheid in tegenstelling tot 

plaatsen zonder marker, dit helpt de efficiëntie doorheen de werkplaats. Een VL-

marker wordt geplaatst op (eventueel) verschillende plaatsten zodat de robot 

minder moet stoppen (de checkpoints zouden dan kunnen worden geëlimineerd). 

VL-markers bestaan in verschillende groottes waardoor deze makkelijk te passen 

is. Ook zouden deze dus kunnen gebruikt worden om de robot te kunnen 

stationeren bij de kasten van de verschillende diensten. Bovendien kun je een QR-

code toevoegen aan de markers die scanbaar zijn door de robot waardoor je dus 

ook via daar onderscheidt in plaatsen kan creëren, in deze toepassing 

verschillende diensten zijnde. 

(bron: https://nord-modules.com/products/accessories/high-vl-marker/) 

     

 

Gebruik VL-marker:  

-Markers kunnen zoals hierboven vermeld en afgebeeld op tactische plaatsen 

worden geplaatst om de verplaatsing van goederen vloeiender en sneller te laten 

gebeuren. De groottes variëren dus je zou zelfs gewoon de markers bij 

randbeschermingen kunnen plaatsen.  

-De markers zouden ook door hun variatie in groottes voor de kasten kunnen 

geplaatst worden. De robot gaat er simpelweg tegenstaan en staat dan in de juiste 

positie. Er is spraake van een afwijking van 1 centimeter, genoeg om zeker te zijn 

dat de kasten juist tegenover elkaar zullen staan. De QR-code zou dan gescand 

worden waardoor de robot weet dat die juist staat en dan de overdracht van 

goederen kan starten. De zekerheid dat er verkeerde handelingen worden 

uitgevoerd is er op dat moment.   

 

  

https://nord-modules.com/products/accessories/high-vl-marker/


22 
Senne Poelaert                     Geïntegreerde proef                6 elektro mechanica 

5.5. Constructie (kasten) 
 

5.5.1. Profielen  

Bepaalde bouwstukken zodanig gevormd dat deze in/op/aan elkaar passen en 

dus heel veel verschillende mogelijke toepassingen kunnen invullen. De profielen 

die ik heb gebruikt waren dus hebben dus als functie alle componenten op hun 

plaats te houden en het algemene skelet van het bouwsel te vormen.  

 

5.5.1.1. Specificaties  
Fabrikant:  Item Industrietechnik GmbH 

Type:   0.0.629.97 End Connector 8 D30-90°1  

0.0.647.02 Butt Fastener D30-90° 

 

0.0.623.56 Fastener D30 

0.0.026.07 Standard-Fastening Set 8, bright zinc-plated 

0.0.648.70 Roller Conveyor St Guide Rail e 32, grey similar 

to RAL 7042 

0.0.658.17 Roller Conveyor St, Fastening Bracket D30 with 

Forward Stop H43 

0.0.642.47 Roller Conveyor St Fastening Bracket D30 

0.0.633.91 Roller Conveyor St D30, grey similar to RAL 7042 

0.0.660.44 Profile Tube D30, natural 

0.0.452.80 Profile 8 40x40 light, natural 

0.0.026.01 Cap 8 40x40, black 

 

  

9, 10 

7, 8, 11, 

19, 20 

13.14.15 
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