
www.eng ineerson l ine .n l

i ndust r ia l  e thernet

14 no 12  december 2007

Bloemenveiling Flora in Rijnsburg 
investeert de komende jaren tientallen 
miljoenen euro’s in de uitbreiding en 
optimalisering van haar logistieke 
systemen. Een onderdeel daarvan is 
het volautomatische bufferstation 
voor bloemenwagens. Vanwege de 
veiligheid en de enorme omvang van 
het project is gekozen voor een 
combinatie van Profisafe en Profinet.

Veilig bloementransport 
met Profinet

Nederland is de grootste producent van 
snijbloemen en planten ter wereld en 
verzorgt ruim de helft van de wereldhandel 
in die producten. Deze positie is zo sterk 
dankzij het unieke samenspel tussen 
producenten, veilingen en exporteurs. 
Veilingorganisatie Flora Holland vervult als 
marktleider een spilfunctie in de sierteelt-
keten. Flora Holland heeft vijf vestigingen, 
zesentwintig veilingklokken en drieduizend 
medewerkers.

Om de groei ook in de komende jaren te 
kunnen opvangen heeft Flora Holland voor 
de vestiging in Rijnsburg het Logistiek Plan 
Rijnsburg ontwikkeld. Onderdelen van dit 
zeer omvangrijke plan zijn de uitbreiding 
van het veilingcomplex en verdere mecha-
nisering en automatisering van het logis-
tieke systeem. Martijn Goedhart van ATH is 
als systeemintegrator nauw betrokken bij 
de ontwikkeling van een nieuwe besturing 
van de bufferbanen.

Bufferbanen
Martijn Goedhart: „In Rijnsburg wordt op 
dit moment hard gewerkt aan de inbe-
drijfstelling van het nieuwe transportsys-
teem voor de bloemenkarren. Dit systeem 
bestaat voor een deel uit kettingbanen die 
de karren met bloemen langs de zes 
veilingklokken vervoeren. Na het veilen 
gaan deze via hellingbanen naar een hogere 
verdieping waar de verkochte partijen 
worden verdeeld voor de verschillende 
kopers. Het onderdeel dat wij voor onze 
rekening nemen, zijn de bufferbanen. Deze 
liggen net voor het verdeelpunt van de 
verkochte partijen. In de oude situatie 
werden de karren op die locatie handmatig 
verplaatst. Als je bedenkt dat een kar 
gemakkelijk een gewicht haalt van 600 kilo 
begrijp je dat dit werk behoorlijk zwaar was. 
Bovendien liepen de medewerkers bepaal-
de veiligheidsrisico’s. Je hebt te maken met 
hoge karren die het zicht behoorlijk 
beperken en die voortdurend worden 
aan- en afgevoerd. Nu worden de karren 
verplaatst over bufferbanen die zo’n 200 tot 
300 meter lang zijn. Deze bestaan uit links 
en rechts, horizontaal geplaatste wielen die 
de voorwaartse beweging van de karren 
verzorgen. Om precies te zijn gaat het om 
twee spoedbuffers en drie verdeelbuffers. 
De karren worden gedetecteerd door 

Profinet maakt de integratie mogelijk van het kettingbaansysteem en het verdeelsysteem.

Een van de mijnzalen bij bloemenveiling Flora Holland in Rijnsburg.
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lichtschermen. Aan de hand van de vulgraad 
worden de karren verdeeld over de 
verschillende bufferbanen. Ook het gebruik 
van de liften wordt automatisch geregeld. 
Zo mogen er maar vijf liften tegelijk werken. 
Een teller houdt het aantal liften bij zodat 
een overbelasting wordt voorkomen.”

Geïntegreerde oplossing
Het volledige plan omvat meer dan vier 
kilometer transport van veilingwagens. In 
de vloer van de veiling heeft Egemin 
kettingbanen aangebracht. ATH en Siemens 
zorgen voor een aansturing en visualisatie 
die voldoet aan de hoogste eisen wat 
betreft betrouwbaarheid en transparantie. 
De opdrachtgever wilde het systeem op de 
werkvloer koppelen met zijn eigen beheer-
systeem. De keuze viel daarom op Profinet 
waarmee perfecte integratie mogelijk is. 
Martijn Goedhart van ATH: „De volledige 
failsafe communicatie verloopt via industrial 
ethernet, dat je ook nodig hebt voor 
WinCC. Daardoor maak je optimaal gebruik 
van de infrastructuur.”

Profisafe over Profinet
Om de veiligheid te garanderen is de 
installatie uitgerust met ruim tweehonderd 
noodstopschakelaars waarvan er één 
mobiel is. Deze wordt gebruikt tijdens 
onderhoudswerkzaamheden. Het bijzon-
dere van deze Profisafe veiligheidsbesturing 
is dat het nu een onderdeel is van het 
Profinet-netwerk. Voor ATH is het de eerste 
keer dat zij Profisafe op deze manier 

gebruikt. Martijn Goedhart: „Of we nu 
Profisafe over Profibus of over Profinet 
gebruiken, maakt voor ons qua engineering 
niets uit. We hebben naar aanleiding van de 
introductie van Profisafe over Profinet wel 
nog een workshop gevolgd. Maar dat is het 
dan ook. Het grote voordeel is dat we alles 
over één soort kabel uitvoeren. Alle 
managed Scalance switches geven voortdu-
rend hun status in het netwerk door aan de 
failsafe CPU. Het netwerk bevat meerdere 
PLC’s die binnen het netwerk gelijkwaardig 
zijn aan elkaar. Als er een noodstop is, dan 
geven zij deze aan elkaar door. Mocht er 

een PLC uitvallen, dan nemen de andere 
PLC’s het signaal over.”

Besturing
De besturing van de bufferbanen wordt 
verzorgd door een Profisafe-applicatie. Een 
redundant uitgevoerde ring fungeert als 
fysieke basis voor het Profinet IO-netwerk. 
Onderdeel van het netwerk zijn negen 
managed switches. Een IE-PB linkmodule 
verzorgt de koppeling van Profinet en 
Profibus. Twaalf failsafe PLC’s (zes door ATH 
geleverd en zes door Egemin voor de zes 
klokken) sturen de zevenhonderd SEW 
drives aan die op Profibus verdeeld 
aanwezig zijn. Per PLC zijn er ongeveer 96 
Profibus-deelnemers. De SCADA-applicatie 
is Win CC en draait over twee SCADA-ser-
vers en drie SCADA-clients. Elke fout of 
storing in het netwerk wordt in WiN CC 
weergegeven. Ook als er een kabel uitvalt, 
wordt dat weergegeven. Alle switches geven 
continu diagnose-informatie door. De 
masters zijn uitgerust met een CP-kaart 
voor de communicatie met de onderlig-
gende Profibus-slaves.
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Meteen na de verkoop gaan de karren op weg naar het verdeelgebied.

Veiligheid en snelheid 

staan voorop in het 

transport bij bloemen

veiling Flora Holland.
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