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	 							data-acquisitie	

Elke supermarkt staat vol met dozen, zakken en flessen die gevuld moeten zijn met een hoeveel-
heid de minstens overeenkomt met dat wat er op de verpakking staat. Daarbij is een hoge mate van 
nauwkeurigheid noodzakelijk, want er mag niet noemenswaardig minder in de verpakking zitten dan 
er op staat. Liefst ook niet te veel, want dat is een extra kostenpost voor de fabrikant van het product. 
Weegspecialist Penko kan hier alles over vertellen, ook over hoe gemakkelijk zonder extra hardware 
data verzameld kan worden over het vulproces voor bijsturing van het proces en rapportage. 

Het gaat nu om data
Datareporter	maakt	gegevens	toegankelijk

Data is waar het steeds meer om gaat. In 
plaats van hardware ligt de nadruk nu op 
software; en vooral de toegankelijkheid 
van data. Een voorbeeld hoe data zichtbaar 
gemaakt kan worden, is Datareporter, een 
door Penko ontwikkeld softwarepakket om 
data toegankelijk te maken zonder dat daar 
extra hardware voor nodig is en waarbij het 
om veel meer gaat dan wegen en doseren. 
De expert op dit gebied is Gijs van Doesburg, 
al jaren verbonden aan Penko en een van 
engineers die nauw betrokken is bij ont-
wikkeling en toepassing van Datareporter. 
Datareporter zag drie jaar geleden het dag-
licht en is inmiddels uitgegroeid tot een 
belangrijk hulpmiddel voor de verwerking 
van data. Maar wat doet de Datareporter 
eigenlijk? En wat kan je er mee?

Een	praktijkvoorbeeld
‘Die in het veen zit, ziet op geen turfje’, is 
het spreekwoord, maar vandaag de dag is 
dat lang niet altijd slim. Neem bijvoor-
beeld een producent die een dure grondstof 
zoals chocolade verwerkt. Voor hem is het 
belangrijk om goed, snel en vooral nauw-
keurig te kunnen wegen waarbij de overfill 
van de verpakking minimaal is. Wanneer de 
verpakking op gewicht gevuld wordt, dient 
snel en vooral heel vaak per seconde geme-
ten te worden. De vulmachine moet immers 
snel werken om in een zo kort mogelijke 
tijd zo veel mogelijk verpakkingen te kun-
nen vullen. Werd vroeger met slechts 250 
weegmomenten in een seconde gewerkt, bij 

de modernste machines wordt gewerkt met 1600 wegingen 
per seconde. Door deze snelheid is de standaard overfill op 1 
kilo product van 5 gram teruggebracht naar slechts 1 gram. 
Omdat het bij chocolade om een relatief kostbare grondstof-
fen gaat, is daarmee de besparing in dit geval aanzienlijk. 
Wie nu echter naast het nauwkeurig afvullen van de zak-
ken ook een goede administratie bij wil houden, moet het 
registreren van het vulgewicht gaan automatiseren. Alleen 
wanneer alle gegevens van het vulproces goed geregistreerd 
worden, kan gemakkelijk en goed voldaan worden aan de 
eisen die te maken hebben met het leveren van de juiste hoe-
veelheid of ook wel aan dat wat met het e-keurmerk op de 
verpakking te maken heeft.

Opslaan	en	bewerken
Een aantal jaren geleden is Penko naar aanleiding van vra-
gen van hun klanten begonnen met de ontwikkeling van 
software voor het loggen van data. Daarbij heeft men verder 
gekeken dan alleen het vastleggen van vulgewichten, want 
bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie, maar ook uit 
de bredere procesindustrie, willen steeds meer productie- en 
procesdata opslaan en bewerken. De achtergrond daarvan is 
onder meer de noodzaak van tracking en tracing, maar ook 
de optimalisatie van productie-installaties en het opsporen 
van de oorzaken achter productiestops vereist gewoon data. 
In de beginperiode ontwikkelde men daarvoor oplossingen 
die toen nog klantspecifiek waren, maar het bleek al snel dat 
ze dit breder moesten gaan aanpakken.
Het was Penko snel duidelijk dat de behoefte aan data in feite 
veel groter was. Bedrijven in alle branches moeten immers 
hun productie- en procesdata beschikbaar hebben. Dat was 
voor Penko het signaal dat ze een breed toepasbare oplossing 
moesten ontwikkelen. In 2010 konden ze de eerste versie van 
Datareporter lanceren en de afgelopen drie jaar hebben zij 
gewerkt aan uitbreiding en verbetering van Datareporter.

Functies	Datareporter	
Wat zijn de belangrijkste functies van de Datareporter? Dat 
zijn er in feite drie. De eerste is het verzamelen van data, het 
materiaal voor de database. De tweede is de scope-functie. 
Dat onderdeel verzorgt een duidelijke grafische weergave van 
allerlei data. Zo kun je zien hoe het verbruik van grondstof-
fen zich binnen een bepaalde tijdsspanne ontwikkelt. De 
derde functie is die van het diagnosticeren. Om verschillende 
events en trends in de productie te diagnosticeren, kun je 
daarmee data analyseren van batches, recepten en stilstan-
den. Ook andere diagnoses zijn mogelijk.

De	bron
Wie automatisch data wil verzamelen, heeft natuur sensoren 
nodig. Deze kunnen natuurlijk onderdeel zijn van een uitge-
breid DAQ-systeem. Hiermee kan gemeten en geregistreerd 
worden en is het vrij simpel om die rapporten op te maken 
die noodzakelijk zijn. Dit is natuurlijk een prima oplossing, 
maar lang niet altijd noodzakelijk. Voor veel automatise-
ringsprocessen zijn al sensoren in gebruik die met PLC’s of 
andere automatiseringsproducten gekoppeld zijn. Deze sen-
soren zijn immers noodzakelijk voor het goed uitvoeren van 
het proces. Neem bijvoorbeeld de sensoren die bij een vul-
installatie het gewicht van de te vullen verpakking bepalen. 
Deze zijn voor meer bruikbaar dan alleen het bepalen van de 
massa van de verpakking op het vooraf ingestelde setpoint. 
Als de PLC naast de besturingstaak ook een programma 
heeft draaien dat de meetgegevens naar buiten stuurt, kan 
het als DAQ-systeem werken en is er alleen een PC nodig 
om de meetgegevens op te slaan en verder te verwerken.
Penko heeft dit idee uitgewerkt en dit vormt de basis van hun 
Datareporter. Vooralsnog heeft men het geheel afgestemd op 
de besturing van het eigen merk. Met extra software kunnen 
deze via hun standaard communicatiebussen data versturen 
voor opslag. Voor PLC’s van andere merken wordt nu naar 

oplossingen gekeken zodat Datareporter 
merkonafhankelijk gaat worden.
 
Onderdelen	Datareporter
Wat zijn zo de belangrijkste onderdelen 
van de Datareporter? De gebruiker die 
Datareporter voor het eerst installeert, opent 
altijd met de set-up pagina. Op die pagina 
kun je allerlei recepten, setpoints en instel-
lingen voor batchafwikkeling invoeren. Op 
die pagina heb je de keuze uit 30 verschil-
lende mogelijkheden van data die je bereik-
baar wil maken. Gebruikers willen allerlei 
data binnen handbereik krijgen, variërend 
van het verbruik van grondstoffen en half-
fabricaten, tot en met energie en verpak-
kingsmiddelen. Maar ook alle gegevens die 
betrekking hebben op hun producten zodat 
onder meer een complete track en tracing 
direct uitvoerbaar is. 
De gegevens worden op een PC beschikbaar 
gemaakt door de data in CSV-bestanden op 
te slaan. Daardoor zijn de gegeven ook direct 
te importeren in Excel, een programma dat 
praktisch iedereen kent en op elke computer 
is geïnstalleerd. 
Bedenk dat niet alleen sensoren voor het 
bepalen van de massa via een PLC naar 
Datareporter zijn te versturen. In feite kan 
elke sensor via de PLC data naar de database 
van Datareporter versturen. Hierdoor is dus 
het geheel een besturings- en DAQ-systeem 
in één geworden.
Doordat er gewerkt wordt met bestaande 
database-standaarden die op een PC ver-
werkt worden, kunnen er naast data vanuit 
de PLC ook vanuit andere bronnen gege-
vens in Datareporter geïmporteerd worden. 
Dit kan handmatig, maar uiteraard ook weer 
automatisch en maakt dat de rapportage ver-
der kan gaan dan alleen de gegevens vanuit 
de machinebesturing. In het volgende voor-
beeld zullen we dit verduidelijken.

Praktijkvoorbeeld	visverwerking
Bij dit praktijkvoorbeeld gaat het om een 
groot internationaal visverwerkend bedrijf. 
Dit bedrijf verzamelt met Datareporter een 
behoorlijke hoeveelheid uiteenlopende gege-
vens. Omdat dit bedrijf kwaliteit van zijn 
productie op de eerste plaats stelt, verza-
melt het data met betrekking tot versheid, 
vangstlocatie, datum van vangst, tijdstip, 
het type vis, gewicht, omvang, temperatuur, 
duurzame productie en de locatie waar de 

bijvangst vandaan komt. Deze data wordt direct vanuit het 
schip naar het vasteland verstuurd zodat de gegevens over de 
nieuwe vangst direct beschikbaar zijn. Op de visveiling heeft 
het aanbiedende visbedrijf belang bij een exacte en correcte 
beschrijving van alle aspecten van de aangeboden vis. Deze 
data helpt bij een snelle bepaling van de exacte waarde van 
de aangeboden partij. Het gedeelte met data vanuit de PLC 
houdt verband met weegtechniek, namelijk de exacte bepa-
ling van het vereiste vulgewicht per doos. Datareporter zorgt 
er zo op een intelligente manier voor dat dit gewicht veel 
dichter bij de gewenste 5 kilo per doos wordt gehouden. 

Praktijkvoorbeeld	krachtmeting
Hoe Datareporter wordt ingezet, kan ook worden geïllus-
treerd aan de hand van een voorbeeld met een krachtme-
ter. Het wegen en doseren van poeders wordt verzorgd door 
middel van krachtmeters, maar met Datareporter worden nu 
veel meer dingen gedaan. Zo worden doseringen veel pre-
ciezer uitgevoerd. De weegmodule legt behalve het gewicht 
elke derde seconde het tijdstip en volgnummer vast. Met de 
grote hoeveelheid metingen die daardoor wordt gemaakt 
(8000 weegbestanden per dag) berekent Datareporter een 
veel preciezere boven- en ondergrens. Met als resultaat dat de 
batches met een minimale marge gedoseerd worden. Dankzij 
deze kleinere marge profiteert de gebruiker van een bespa-
ring op grondstoffen.

Groeiende
Vooral in industrieën waar in batches geproduceerd wordt, 
bewijst Datareporter zijn waarde. Bedrijven die hier steeds 
vaker mee werken, zijn bijvoorbeeld bakkerijen. Zij gebrui-
ken het om data op te slaan, te volgen en te onderzoeken; 
zoals temperaturen van deeg en ovens, drukken in autocla-
ven, hoeveelheden gebruikt water of dosering van kruiden. 
Maar ook fabrikanten van veevoer of visproducten gebrui-
ken het. Eigenlijk zijn er maar weinig branches waar de 
Datareporter nog niet toegepast kan worden.

Installatie	Datareporter	
Hoe gaat de installatie van Datareporter in zijn werk? Gijs 
van Doesburg vertelt daar het volgende over: “De instal-
latie van Datareporter is niet zo ingewikkeld. In principe 
kan de klant het zelf. We hebben het over het inregelen van 
Datareporter. In feite komt het neer op het invoeren van 
basisgegevens. De klant hoeft in geen geval iets te program-
meren. Mocht de klant de installatie liever overlaten aan ons, 
dan kan dat. We komen trouwens altijd na een tijdje langs 
om te bekijken hoe de klant Datareporter gebruikt. En voor 
zover dat nodig is geven we adviezen over hoe je bepaalde 
dingen gemakkelijker of sneller kan doen.”

Tot	slot
De allernieuwste versie van Datareporter communiceert via 
diverse protocollen met diverse applicaties zoals touch screen, 
PLC’s, printer, PC en alle Penko apparaten. In real-time kan 
er informatie getoond worden over hoe een productie lijn 
draait en kan er zo nodig ter plekke geoptimaliseerd wor-
den in plaats van achteraf een analyse van de lijn en dan de 
aanpassing. Dit bespaart tijd en materiaal.                         •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Het gaat nu om data”.
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