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Een automatische boorinstallatie wordt gebruikt om  gaten te boren in een werktuig.  Een 
cilinder zal de werkstukken van het magazijn naar de boormachine duwen.  Een tweede 
cilinder zorgt voor de boorbeweging.  Na de boorbeweging is er een derde cilinder die het 
werkstuk omhoog tilt waarna het met perslucht wordt weggeblazen. 
Wanneer het systeem wordt ingeschakeld door op de start drukknop S1 te drukken zal het 
systeem naar zijn initiële stand keren.  Dit is : de 3 zuigers worden ingestuurd door de 
ventielen Y1, Y3 en Y6 aan te sturen. 
Eenmaal als het systeem in zijn initiële stand is zal ventiel Y2 aangestuurd worden waardoor 
er een werkstuk vanuit het magazijn naar de boormachine wordt gebracht.  Als eindschakelaar 
S14 aangeeft dat de zuiger volledig uitgestuurd is zal ventiel Y2 uitgeschakeld worden en zal 
ventiel Y5 aangestuurd worden waardoor de boor naar beneden gaat. 
Als eindschakelaar S17 wordt bereikt zal ventiel Y5 worden uitgeschakeld en zal ventiel Y6 
worden ingeschakeld zodat de boor terug naar boven gaat.  Eindschakelaar S18 zal ventiel Y6 
uitschakelen en ventiel Y1 inschakelen  zodat de aanvoer zuiger terug gaat naar zijn begin 
toestand.  Als eindschakelaar S13 wordt bereikt zal ventiel Y1 uitgeschakeld worden en 
ventiel Y4 ingeschakeld worden zodat de lift zuiger het werkstuk omhoog duwt.  
Eindschakelaar S16 zal ventiel Y4 uitschakelen en ventiel Y7 inschakelen zodat de perslucht 
het werkstuk zal wegblazen.  Na een tijdsvertraging van 2 sec zal ventiel Y7 uitgeschakeld 
worden.  Op datzelfde ogenblik zal ventiel Y3 ingeschakeld worden tot eindschakelaar S15 
bereikt wordt. De lift zuiger zal dan terug keren tot zijn begintoestand. 
Het bovenstaande proces kan zich dan automatisch herhalen. 
Het moet mogelijk zijn om het proces op elk ogenblik te stoppen met drukknop S2.  Een 
nieuwe start met de start drukknop S1 zal alle zuiger naar hun initiële toestand doen bewegen. 
Men moet ervoor zorgen dat alles veilig (fail-safe) wordt aangesloten. 
 
Teken de in- en uitgangskaart van de plc.  
Plaats de sjabloon SO3715-1C05 op het testbord. 
Schrijf je programma en maak een lijst van gebruikte in en uitgangen, merkers, timers, tellers 
…. 

SO3715-1C05

BOHRVORRICHTUNG  /  DRILLING TOOL
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Referentie lijsten : 
 

Ingangen 
Ingangen ID PLC adres Symbolische naam toekenning 
Start drukknop S1 I 124.0 Start Actief : 1 signaal 
Stop drukknop S2 I 124.1 Stop Actief : 0 signaal 
Eindschakelaar 
zuiger 1 in 

S13 I 125.4 Aanvoer_in Actief : 0 signaal 

Eindschakelaar 
zuiger 1 uit 

S14 I 125.5 Aanvoer_uit Actief : 0 signaal 

Eindschakelaar 
zuiger 2 in 

S15 I 125.6 Lift_in Actief : 0 signaal 

Eindschakelaar 
zuiger 2 uit 

S16 I 125.7 Lift_uit Actief : 0 signaal 

Eindschakelaar 
zuiger 3 in 

S18 I 126.1 Boor_in Actief : 0 signaal 

Eindschakelaar 
zuiger 3 uit 

S17 I 126.0 Boor_uit Actief : 0 signaal 

 
Uitgangen 

Uitgangen ID PLC adres Symbolische naam Toekenning 
Zuiger 1 in Y1 Q 124.0 Zuiger_1in 1sign : 

ventiel bekrachtigd 
Zuiger 1 uit Y2 Q 124.1 Zuiger_1uit 1sign : 

ventiel bekrachtigd 
Zuiger 2 in Y3 Q 124.2 Zuiger_2in 1sign : 

ventiel bekrachtigd 
Zuiger 2 uit Y4 Q 124.3 Zuiger_2uit 1sign : 

ventiel bekrachtigd 
Zuiger 3 uit Y5 Q 124.4 Zuiger_3uit 1sign : 

ventiel bekrachtigd 
Zuiger 3 in Y6 Q 124.5 Zuiger_3in 1sign : 

ventiel bekrachtigd 
Persluchtventiel Y7 Q 124.6 perslucht 1sign : 

ventiel bekrachtigd 
     
 

Merkers, Timers en Tellers 
Naam PLC Symbolische naam Toekenning 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 



PLC bedradingsschema : 
 

 
 


