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 Voor de docenten. 

Tijdens PIE ondervinden veel leerlingen problemen met de grote hoeveelheid tekst 

welke zij zelfstandig moeten doornemen. Het probleem ligt in te veel afleiding op het 

plein, begrip en of langdurig doen over een hoofdstuk. (Wat niet wil zeggen dat het 

begrip er dan wel is.) 

Anderzijds zijn leerlingen niet geneigd om teksten voor te laten lezen, zelfs wanneer 

daarvoor alleen maar op een button “Lees voor” geklikt hoeft te worden. 

Ik zal eens navraag doen of ze wel eens podcasts beluisteren o.i.d. 

Momenteel twijfel ik nog over een aantal zaken. Laat ik de Easy op het toestel zelf 

programmeren of gebruik ik daar EasySoft Basic 6 voor. 

Momenteel kies ik voor het schakelpaneel van Festo, maar daarvoor zou ook het 

schakelpaneel met 3 drukknoppen van Brink techniek gebruikt kunnen worden. Deze past 

echter niet in de Festo trainer. 

Mocht u suggesties hebben dan verneem ik dat graag van u. 
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 Voor de leerlingen en docenten. 

De teksten in dit boek kunnen via een website voorgelezen worden. 

Voor mijzelf geldt regelmatig dat een voorgelezen tekst zeker voor 

een andere dimensie zorgt en fouten op die manier eerder ontdekt 

worden. 

Hieronder staat een deel van de site waarbij de teksten voorgelezen 

kunnen worden. Op sommige computers/browsers werkt het starten van deze pagina erg 

traag, ik hoop er binnenkort iets aan te doen. 

Wanneer op het zwarte vlak met de gele 

tekst geklikt wordt, zal de bijbehorende 

tekst uit het boek voorgelezen worden en 

worden er bijbehorende afbeeldingen 

getoond. Het kader wordt ook rood 

ingekleurd opdat duidelijk is welk deel 

voorgelezen wordt. 

Hierboven wordt dus paragraaf 1.2 voorgelezen. 

Wanneer je op  icoontje klikt wordt alleen de tekst voorgelezen. 

Vanzelfsprekend kan dit ook op je smartphone uitgevoerd worden. 

Wanneer je met Chrome of Internet 

Explorer werkt, wordt het bedienings-

venster nogal groot getekend. Hiernaast 

staat een afbeelding zoals Chrome de 

pagina weergeeft. 

Wanneer dit het geval is kun je op  klikken en verdwijnt het hele 

bedieningsvenster. Door op  te klikken wordt het venster weer 

getoond. 

 

  

http://www.mettech.nl/pneumatiek%20II/
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 Inleiding Elektro Pneumatiek. 

1.1 Eerder dit schooljaar heb je kennis gemaakt met 

pneumatische cilinders en ventielen. Omdat het 

besturen hiervan tegenwoordig nagenoeg altijd met 

een PLC of computer gedaan wordt, moeten 

pneumatische onderdelen elektrisch ‘aangesloten’ 

kunnen worden. 

1.2 Elektrische besturing heeft, in vergelijking met 

pneumatisch, een aantal voordelen. 

• Er kan op grote afstand bestuurd en gemeten 

worden. 

In de meet- en regelkamer kan men zien welke 

cilinders wel of niet bediend1 zijn. 

• Elektrische snoeren mogen lang zijn, lange 

luchtslangen geven veel drukverlies. 

• De volgorde van schakelen kan eenvoudig 

aangepast worden in een programma. Daar 

hoeven geen slangen voor verwisseld te worden. 

• Je kunt meerdere projecten eenvoudig samen 

laten werken. 

1.3 De hele besturing wordt tegenwoordig door een 

computer of PLC gedaan. Cilinders, 

snelheidsregelventielen (smoringen) en elektro 

pneumatische ventielen zijn de enige onderdelen die 

nog op perslucht werken. 

Timers en functies zoals de AND en OR worden niet 

meer pneumatisch uitgevoerd. 

  

                                              
1 Bediend betekent hier uitgeschoven. Niet bediend wil zeggen ingeschoven. 
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1.4 Belangrijke redenen om pneumatiek toe te passen zijn: 

 Bij overbelasting brandt het niet door. 

 Er is geen vonkvorming. 

 Onderdelen zijn redelijk eenvoudig van 

constructie en hebben een hoge 

betrouwbaarheid en levensduur. 

 Eenvoudig toe te passen in machines. 

1.5 Er zijn ook een aantal nadelen van pneumatiek. 

 Het kost veel energie. 

 Het maakt veel geluid. 

 Slangen kunnen gaan lekken of breken. 

 De gereedschappen kunnen bij gebruik sterk 

afkoelen. 

Lucht is geen perslucht! 

Een elektromotor laat een luchtpomp(compressor)  

draaien om perslucht te maken. Alle verliezen 

meegerekend, kan perslucht 5 keer duurder zijn dan 

elektrische toestellen. 

Wanneer er een aantal malen per dag een cilinder 

geschakeld wordt, is dat geen probleem, maar bij 

cilinders die de hele dag geschakeld moeten worden, 

nemen de kosten toch behoorlijk toe.
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 Elektro-pneumatische schakeling met enkelwerkende cilinder en een mono 

stabiel 3-2 ventiel. 

2.1 Voeding 

Een EasyRelais kan, afhankelijk van het model, 

aangesloten worden op verschillende 

spanningen. 

Tijdens deze lessen is 24 Volt gelijkspanning 

het meest logisch omdat de ventielen van Festo 

ook op deze spanning werken. 

Schakel de voeding uit.  

2.2 EasyRelais 

In deze lessen wordt het hiernaast staande 

EasyRelais gebruikt om de ventielen aan te 

sturen. Met meetsnoeren kun je eenvoudig de 

benodigde onderdelen aansluiten. 

Let er op of je wel het juiste model gebruikt. 

Bovenaan moet het onderstaande modelnummer 

staan. 

EASY 512 DC RC 

Wanneer je het niet zeker weet overleg je met 

je docent. 

Het EasyRelais moet later in deze lessen op 24 Volt gelijkspanning aangesloten worden. 

Gebruik daar dan een Rood en een Blauw snoer voor en let op de Plus en Min 

aansluitingen! 
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2.3 Schakelkast 

Op de ingangen van de EASY worden schakelaars of 

drukknoppen aangesloten. 

Je gebruikt daarvoor het hiernaast afgebeelde 

schakelkastje. Je kunt het bovenaan naast de voeding 

plaatsen. 

In de afbeelding zijn de knoppen genummerd. 

 Nummer 1 is een schakelaar, deze blijft in de 

laatst gebruikte stand staan. 

(Denk aan een lichtschakelaar of de 

onderstaande afbeelding.) 

 
 De nummers 2, 3 en 4 zijn drukknoppen. 

Een drukknop gaat vanzelf (veer) weer terug in 

de ruststand. 

(Denk aan een voordeurbel of de ondertaande 

afbeelding.) 

 

Sluit de linker rode aansluitbus met een rood snoer 

aan op een rode aansluiting van de voeding. 

Sluit de linker blauwe aansluitbus met een blauw 

snoer aan op een blauwe aansluitbus van de voeding. 
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2.4 Enkelwerkende cilinder 

Een enkelwerkende cilinder heeft 1 luchtaansluiting en 

een veer.2 De veer zorgt voor het inschuiven van de 

cilinder. Wanneer er dus geen luchtdruk is, dan zal de 

cilinder inschuiven. We noemen dat mono stabiel. 

Mono = 1. 

Stabiel = vaste toestand. 

Monteer de enkelwerkende cilinder bovenaan op het 

montagebord. 

2.5 Snelheidsregelventiel (Smoring) 

Met het snelheidsregelventiel smoor je (bijna) altijd 

de lucht die uit de cilinder komt. Op die manier kun je 

de snelheid gelijkmatig regelen. 

Alleen bij een enkelwerkende cilinder mag eventueel de 

inkomende lucht gesmoord worden. 

2.6 Elektro pneumatisch 3-2 ventiel. 

Een enkelwerkende cilinder wordt aangesloten op een 

3-2 ventiel. In een voorgaande les heb je daarvoor een 

3-2 ventiel met drukknop gebruikt. 

In deze les gebruik je een elektro pneumatisch 3-2 

ventiel zoals hiernaast afgebeeld. In dit ventiel zitten 

twee 3-2 ventielen, daarom zijn er dus vier elektrische 

aansluitbussen. 

Let goed op want dit ventiel lijkt erg op het 5-2 ventiel 

dat je later in deze les gaat gebruiken. Hiernaast zie 

je de symbolen die bij het ventiel horen. 

Monteer het elektro pneumatische 3-2 ventiel onder 

de enkelwerkende cilinder. 

Sluit het ventiel met slangen aan op de perslucht (1) 

en sluit de enkelwerkende cilinder met een slang aan 

op het snelheidsregelventiel en vandaar op de linker 

aansluiting van het 3-2 ventiel (4). 

                                              
2 Het kan ook zijn dat de cilinder door de zwaartekracht weer inschuift. 
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2.7 Elektrische aansluitingen. 

Als laatste wordt het 3-2 ventiel nog elektrisch 

aangesloten op de voeding en de schakelkast. 

De zwarte en blauwe draden worden op de 

linkerzijde van het 3.2 ventiel aangesloten! 

Maak de aansluitingen zoals ze hiernaast 

afgebeeld zijn. 

2.8 Werking en Testen. 

Zet de voeding aan en test de schakeling door 

de derde knop van boven in te drukken. (te 

bedienen) 

Wanneer je de derde drukknop indrukt, wordt er 

spanning op het 3-2 ventiel gezet. Het 3-2 ventiel zal 

dan de perslucht doorlaten en de enkelwerkende 

cilinder schuift uit. 

2.9 Schema’s. 

Een elektro pneumatische schakeling wordt in de 

praktijk in verschillende schema’s getekend. 

Aan de hand van die schema’s bouw je de schakeling op 

het bord. 

De door jou gemaakte schakeling bestaat uit een 

elektrisch - en een pneumatisch schema., zoals hierna 

getekend is. 
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Elektrisch schema Pneumatisch schema 

 

KEUZEOPDRACHT! 

Kies één van de onderstaande opdrachten!  

1. Maak met je mobiel een kort filmpje van de 

hele schakeling, waarbij je de cilinder in- en 

uit laat schuiven. 

Stuur/mail het filmpje naar je de lesgevende 

docent zorg er voor dat je(jullie) naam(en) er 

bij staat(n)! 

2. Toon de docent de werkende schakeling en 

leg uit hoe het werkt en benoem de gebruikte 

onderdelen.  

 

Schakel de voeding uit.  

Demonteer de snoeren, slangen en andere 

gemonteerde onderdelen en ruim alles weer netjes 

op. 
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 Elektro-pneumatische schakeling met dubbelwerkende cilinder en een 

mono stabiel 5-2 ventiel. 

3.1 Dubbelwerkende cilinder. 

Een dubbelwerkende cilinder heeft 2 

luchtaansluitingen. Voor het in- en uitschuiven van de 

cilinder is luchtdruk nodig. Met andere woorden, de 

cilinder blijft in de laatst gebruikte stand staan. 

We noemen dat ook wel Bi-stabiel. (Zoals bij een 

licht schakelaar.) 

Monteer de dubbelwerkende cilinder bovenaan op 

het montagebord. 

3.2 Elektro pneumatisch 5-2 ventiel. 

Een dubbelwerkende cilinder moet op een 5-2 ventiel 

aangesloten worden. Het hiernaast staande 5-2 ventiel 

heeft dus 5 aansluitingen en 2 standen. 

Je ziet maar 3 aansluitingen, omdat beide 

ontluchtingspoorten in het ventiel zitten. 

Wanneer er 24 Volt = (gelijkspanning) op 

aangesloten wordt, dan schakelt het ventiel. 

Wanneer de spanning weer wegvalt, schakelt het 

ventiel weer in de ruststand. 

We noemen dat mono stabiel. (Zoals bij een 

voordeurbel.) 

Monteer het elektro pneumatische 5-2 ventiel onder 

de dubbelwerkende cilinder. 

Sluit poort 1 van het ventiel aan op de perslucht. 

Sluit de luchtaansluiting voor de UIT gaande slag 

aan op poort 4 van het 5-2 ventiel. 

Sluit de luchtaansluiting voor de IN gaande slag aan 

op poort 2 van het 5-2 ventiel. 
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3.3 Elektrische aansluitingen. 

Als laatste wordt het 5-2 ventiel elektrisch 

aangesloten op de voeding en de schakelkast. 

De zwarte en blauwe draden worden op de 

linkerzijde van het 5-2 ventiel aangesloten! 

Maak de aansluitingen zoals hiernaast 

afgebeeld zijn. 

3.4 Werking en testen. 

Wanneer de derde drukknop ingedrukt wordt, 

wordt er spanning op het 5-2 ventiel gezet. 

Het 5-2 ventiel zal dan de perslucht naar uitgang 4  

sturen en de dubbel werkende cilinder schuift uit.  

Zet de voeding aan en test de schakeling door de 

derde knop van boven in te drukken. (te bedienen) 

3.5 Schema’s. 

De door jou gemaakte schakeling bestaat uit een 

elektrisch- en een pneumatisch schema., zoals 

hieronder getekend is. 

  

Elektrisch schema Pneumatisch schema 
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KEUZEOPDRACHT! 

Kies één van de onderstaande opdrachten!  

1. Maak met je mobiel een kort filmpje van de 

hele schakeling, waarbij je de cilinder in- en 

uit laat schuiven. 

Stuur/mail het filmpje naar je de lesgevende 

docent zorg er voor dat je(jullie) naam(en) er 

bij staat(n)! 

2. Toon de docent de werkende schakeling en 

leg uit hoe het werkt en benoem de gebruikte 

onderdelen.  

Schakel de voeding uit.  

Demonteer de snoeren, slangen en andere 

gemonteerde onderdelen en ruim alles weer netjes 

op. 
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 Bi-stabiel 5-2 ventiel en sensoren. (Stapelmagazijn) 

4.1 Inleiding. 

Bij bepaalde processen is het belangrijk dat 

je zeker weet of een cilinder volledig 

uitgeschoven is voordat deze weer inschuift. 

Een sensor moet dan aangeven dat de 

cilinder uitgeschoven is, daarna mag deze 

pas weer inschuiven 

Hiernaast zie je daar een voorbeeld van. 

De rechthoekige gestapelde plankjes moeten 1 voor 1 

doorgeschoven worden. Voor een betrouwbare werking 

moet de cilinder volledig uitgeschoven worden. 

Wanneer dat niet gebeurt, bestaat de mogelijkheid 

dat het volgende plankje op het half doorgeschoven 

plankje blijft liggen. 

Plaats links bovenaan op het bord een 

dubbelwerkende cilinder. 

4.2 Bi-stabiel 5-2 Ventiel. 

Voor deze besturing van deze cilinder gebruiken we 

een elektro pneumatisch bi-stabiel 5-2 ventiel. 

Dat ventiel blijft dus in de laatst gebruikte stand 

staan. 

Let goed op het symbool dat op het ventiel staat. Aan 

de buitenkant ziet deze er bijna hetzelfde uit als een 

dubbel mono-stabiel 3-2 ventiel 
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Plaats onder de dubbelwerkende cilinder het 

elektro pneumatisch 5-2 ventiel en sluit deze met 

slangen en snelheidsregelventielen aan op de dubbel 

werkende cilinder. 

Vergeet niet perslucht op poort 1 aan te sluiten! 

 

 

 

4.3 Sensoren. 

Om te bepalen of de cilinder volledig uitgeschoven is, 

plaats je een schakelaar/drukknop op de plek waar de 

cilinder volledig uitgeschoven is. 

Deze schakelaar wordt aangesloten op aansluiting 1M2 

van het elektro pneumatische 5/2 ventiel van de 

dubbelwerkende cilinder. 

Plaats onder de uitgeschoven zuigerstang van de 

dubbelwerkende cilinder een elektrische schakelaar 

S2, zoals hiernaast afgebeeld is. 

Zorg er dus voor dat wanneer de cilinder 

uitgeschoven is deze schakelaar S2 met de rol 

bediend wordt. 

4.4 Elektrische aansluitingen. 

In het elektrische schema kun je zien hoe alles 

aangesloten moet worden. 

Drukknop S3 van het schakelpaneel, 

bedient het 1M1 van 5/2 ventiel. 

De rolbediende drukknop S2, 

bedient 1M2 van 5/2 ventiel. 

Sluit met snoeren alles aan volgens het hiernaast 

staande schema 
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4.5 Testen. 

Zet de voeding en de perslucht aan en test de 

werking van de schakeling. 

De cilinder kan alleen weer inschuiven als deze volledig 

uitgeschoven is. Er is alleen nog wel een probleem, 

misschien heb je het al gezien. 

De cilinder kan weer uitschuiven voordat deze helemaal 

ingeschoven is. Dat moet  natuurlijk verholpen worden. 

4.6 Uitbreiden van de schakeling. 

Het probleem wordt opgelost wanneer er een 

schakelaar (S1) aan het begin van de ingeschoven 

cilinder geplaatst wordt. In het elektrische schema 

staat deze in serie met S3. 

Plaats een rolbediende schakelaar bij de cilinder en 

zorg er voor dat deze bediend wordt wanneer de 

cilinder ingeschoven is. 

Pas de elektrische schakeling aan zoals hiernaast 

getekend is. 

Controleer of de cilinder volledig in- en uitschuift na 

de bediening van S3. 

Toon de docent de werkende schakeling en leg uit 

hoe het werkt en benoem de gebruikte onderdelen.  
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 Het Easy relais. 

5.1 Inleiding 

Voor het besturen van de elektro-pneumatische 

onderdelen gebruiken we het Easy relais. 

Als het goed is heb je daar al eens mee gewerkt. 

De besturing zou ook met een computer kunnen, maar 

dan moeten de onderdelen op een interface 

aangesloten worden. 

Hiernaast staat een Festo interface die daarvoor 

gebruikt kan worden, maar een Arduino of Velleman 

K8055 kan ook gebruikt worden. 

5.2 De uitgangen van het Easy relais. 

Op het Easy relais dat wij gebruiken zitten 

vier uitgangen. Deze uitgangen zijn potentiaal 

onafhankelijk3. Dat wil zeggen dat je er zowel 

wissel- als gelijkspanning mee kunt schakelen. 

De grootte van de spanning op de uitgangen is 

afhankelijk van de isolatie, maar omdat we 

met meetsnoeren werken, mag de spanning 

bijvoorbeeld niet 230 Volt zijn. De hoogste spanning 

die je aansluit is 24 Volt gelijkspanning. 

In het practicum heb je waarschijnlijk al eens een 

gloeilamp op het Easy relais aangesloten. In deze les 

gebruik je de uitgangen om ventielen op aan te sluiten. 

Deze ventielen werken op dezelfde spanning als die van 

het Easy relais. 

5.3 De ingangen van het Easy Relais. 

Op het Easy relais dat wij gebruiken zitten 8 

ingangen. Daarvan zijn er 6 digitaal en 2 analoog. 

Een digitale ingang kan alleen maar aan of uit zijn. 

                                              
Het betekent dat de uitgangen elektrisch nergens mee verbonden zijn. 

https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/425647/Brochure%20-%20MecLab%20NL.pdf
http://www.edutechsoft.nl/Arduino%20PCB/
https://www.velleman.eu/products/view/?lang=nl&id=351346
https://www.velleman.eu/products/view/?lang=nl&id=351346
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Een analoge ingang kan bijvoorbeeld waarden van 0 tot 

1023 weergeven. 

Die waarden zijn meestal recht evenredig met het op 

die ingang aangesloten onderdeel. 

Dat kan bijvoorbeeld een temperatuur meter of wind 

snelheidsmeter zijn. Wanneer het dan te warm wordt, 

kunnen automatisch ramen opengezet worden, of bij 

veel wind de zonwering opgehaald worden. 

In deze les gebruiken we alleen de digitale ingangen. 

5.4 Monteren en Pneumatisch aansluiten. 

Plaats bovenaan op het bord een dubbelwerkende 

cilinder en zet er twee schakelaars bij die bediend 

worden wanneer de cilinder in- of uitgeschoven is. 

Plaats onder de cilinder een elektro pneumatisch 

mono stabiel (enkelwerkend) 5/2 ventiel. 

Sluit het ventiel met twee snelheidsregelventielen 

aan op de cilinder, zoals hiernaast getekend is. 

5.4 Elektrisch aansluiten. 

Voeding. 

Om het Easy relais te kunnen laten werken heeft het 

een voeding van 24 Volt gelijkspanning nodig. 

Gebruik een rood (+24V) en een blauw aansluitsnoer 

(0V) om de Easy aan te sluiten op de Festo voeding. 

Ingangen. 

Twee drukknoppen van het schakelpaneel worden 

op de ingangen van het Easy relais aangesloten. 

Sluit S2 aan op ingang I1 van het Easy relais. 

Sluit S3 aan op ingang I2 van het easy relais. 
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Uitgangen 

Op de uitgangen van het easy relais wordt het 5/2 

ventiel aangesloten. 

 0p uitgang Q1 wordt 1M1 aangesloten 

 0p uitgang Q2 wordt 1M2 aangesloten 

Sluit de onderdelen aan volgens het afgebeelde 

elektrische schema. Let er op dat Q1 en Q2 beide 

aan de ene kant op de + 24 Volt voeding en aan de 

andere kant op 1M1 en 1M2 aangesloten moeten 

worden. 

5.5 Programmeren 

Wanneer je nog nooit met een Easy relais gewerkt 

hebt, kun je nu beter stoppen en je docent vragen wat 

je het beste kunt doen. 

Misschien is het al weer een tijd geleden dan je het 

Easy relais geprogrammeerd hebt en weet je even niet 

meer de symbolen die gebruikt worden bij het 

programmeren van de verschillende timers. 

Daarom staat hieronder een lijstje met de gebruikte 

symbolen. 

functie symbool 

Afval vertraagd schakelen   
 

Opkomend vertraagd schakelen 
 

Impulsvormend schakelen 
 

Knipperend schakelen 
 

 

Op de volgende pagina staat het programma dat in de 

Easy geplaatst moet worden. In regel 002 wordt een 

opkom vertraagde timer gebruikt. 

Je gebruikt daarvoor dus  
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Plaats het hieronder staande programma in het Easy relais 

 

Test of het programma werkt volgens de onderstaande regels. 

 Wanneer s2 WEL en s3 NIET bediend wordt, schuift de cilinder uit. 

 5 Seconden na het indrukken van s1 schuift de cilinder weer in. 

5.6 Aanpassen. 

Helaas is het niet zo dat de cilinder gedurende 5 seconden volledig uitgeschoven is. 

Deze tijd benodigd voor het uitschuiven van de cilinder moet van de 5 seconden 

afgetrokken worden. Afhankelijk van het snelheidsregelventiel zou het zelfs kunnen 

voorkomen dat de cilinder al weer inschuift voordat deze volledig uitgeschoven is. 

Probeer eens te bedenken wat je kunt doen om er voor te zorgen dat de cilinder 5 

seconden uitgeschoven is voordat deze weer inschuift. 
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Wanneer je een elektrische schakelaar plaatst aan het einde van de uitgaande slag, kan 

bepaald worden of de cilinder volledig uitgeschoven is. 

Het signaal van deze schakelaar kun je gebruiken om de 5 seconden timer te starten. 

Plaats een elektrische schakelaar, sluit deze aan op ingang 3 van het Easy relais. 

Pas het programma zo aan dat de cilinder 5 seconden uitgeschoven blijft staan. 

Het is voldoende wanneer je M01 gebruikt om RQ2 en SQ1 uit te laten voeren. M01 

hoeft dan alleen een regel lager geplaatst te worden. 

I03 gebruik je dan om te timer TT01 te starten. 

 

Controleer of de cilinder 5 seconden uitgeschoven blijft staan. 
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KEUZEOPDRACHT! 

Kies één van de onderstaande opdrachten!  

1. Maak met je mobiel een kort filmpje van de 

hele schakeling, waarbij je de cilinder in- en 

uit laat schuiven. 

Stuur/mail het filmpje naar je de lesgevende 

docent zorg er voor dat je(jullie) naam(en) er 

bij staat(n)! 

2. Toon de docent de werkende schakeling en 

leg uit hoe het werkt en benoem de gebruikte 

onderdelen.  
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 Examentraining 

Om gewend te raken aan de manier van examineren is de pneumatiek opdracht van het 

examen 2018 onderdeel C in dit boekje opgenomen. 

Pneumatische schakeling. 

Uitvoering 

 Sluit de onderdelen aan volgens het pneumatische schema op de volgende 

bladzijde. (Hieronder dus.) 

 Stel de snelheidsregelventielen zó in dat de cilinder langzaam op en neer gaat. 

 Vraag de examinator om de schakeling te controleren. Als de schakeling niet 

juist is opgebouwd, herstel je de fout. 

 Vraag de examinator daarna om de schakeling opnieuw te controleren. 

 

 

Werking van de schakeling 

Aan een dubbelwerkende cilinder worden motoronderdelen bevestigd die gereinigd 

moeten worden door ze te dompelen in een reinigingsbad. Met ventiel V6 wordt het 

proces gestart en gestopt. De rolbediende ventielen V4 en V5 zorgen ervoor dat de 

cilinder op en neer gaat bewegen. De snelheid van op en neer gaan kun je regelen met de 

twee snelheidsregelventielen V1 en V2. 
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Elektro pneumatische schakeling met Easy relais 

Uitvoering 

 Verander de schakeling voor de bediening van het reinigingsbad. 

 Sluit de onderdelen aan volgens het elektro-pneumatische schema op de volgende 

bladzijde. 

 Programmeer het besturingsrelais. 

 Vraag de examinator om de schakeling en de werking van het programma te 

controleren. 

Elektro-pneumatisch schema 

Hier zie je het elektro-pneumatische schema en het bijbehorende programma voor de 

bediening van het reinigingsbad. 
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Werking van de elektro-pneumatische schakeling 

Met schakelaar S1 wordt het proces gestart en met S2 gestopt. Het programma zorgt 

ervoor dat de cilinder op en neer gaat bewegen. De snelheid van op en neer gaan kun je 

regelen met de twee snelheidsregelventielen V1 en V2. 

Vragen 

Beantwoord (in overleg met je docent) de vragen over de elektro-pneumatische 

schakeling. 

1. Wat is de functie van M1 in regel 002? 

2. Wat is de volledige naam van ventiel V3? 

3. Welk ventiel zorgt ervoor dat de zuiger langzaam naar beneden gaat? 

a. ventiel V1 

b. ventiel V2 

c. ventiel V3 
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Examentraining II (gl rood 2019) 

Hier zie je een vul-installatie. Vanuit een stortkoker wordt via een transportband klein 

schroot naar bakken getransporteerd. De bakken worden om de beurt gevuld. Dit 

gebeurt met behulp van een elektro-pneumatische 

schakeling, een capacitieve en een inductieve sensor. 

 

Bouw een elektro-pneumatische schakeling voor de vul-installatie op. 

Voordat je begint 

 Lees de opdracht helemaal door. 

 Je krijgt alle materialen van de examinator. 

elektro-pneumatisch schema voor de vul-installatie  
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Ladderdiagram 
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Werking van de elektro-pneumatische schakeling 

 Met drukknop S1 schakel je de installatie in en met S2 weer uit. 

 De sensoren S3 en S4 reageren beide op metalen. 

 Relais K1 schakelt de motor voor de transportband. 

 H1 begint te knipperen als er een bak (schroot) vol is, deze kan dan worden 

vervangen door een leeg exemplaar. 

 Y1 schakelt 3/2-ventiel V3. Deze bedient via cilinder H2 de klep van de 

stortkoker. 

 Y2 en Y3 schakelen 5/2-ventiel V4. Deze bedient via cilinder H3 de schuif voor 

de sturing van het schroot naar bak 1 of bak 2. 

 Snelheidsregelventielen V1 en V2 regelen de snelheid van de schuif. 

 Als beide bakken vol zijn, stopt de installatie en sluit de stortkoker. 

 

Uitvoering 

 Sluit de onderdelen aan volgens het elektro-pneumatisch schema op bladzijde 3. 

 Programmeer het stuurrelais volgens het ladderdiagram op de vorige bladzijde. 

 Vraag de examinator om de schakeling te controleren. 

 

Als je de onderdelen niet juist hebt aangesloten, zal de examinator de fouten 

verbeteren. 

 

 De examinator controleert ook de werking van het programma. 

 

Als je het stuurrelais niet juist hebt geprogrammeerd, mag je één keer proberen fouten 

in het programma te herstellen. Je kunt dan nog een deel van de punten behalen. 

 

 Vraag de examinator daarna om de werking opnieuw te controleren. 

 

Als het stuurrelais nu nog niet juist is geprogrammeerd, zal de examinator 

de fouten verbeteren. Daarna kun je verder met het instellen van de 

snelheidsregelventielen. 

 

 Stel de snelheidsregelventielen zó in dat cilinder H3 vertraagd in- en uitgaat. 

Zorg ervoor dat de snelheid van de uitgaande slag ongeveer even groot is als de 

snelheid van de ingaande slag. 

 

Als je klaar bent 

Vraag de examinator om de ingestelde snelheidsregelventielen te 

controleren.  
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Vul de waarheidstabel voor de vul-installatie in. 

 

Voordat je begint 

 Bekijk nog eens het elektro-pneumatisch schema, het ladderdiagram en de tekst 

over de werking van de vul-installatie. 

 Bekijk hieronder wanneer je een 0 en een 1 moet invullen. Je gebruikt de 

schakeling van opdracht 1 voor het invullen van de tabel. 

 

De drukknop is bediend of de sensor is actief. 1 

De drukknop is onbediend of de sensor is in rust. 0 

  

De actuator is actief / de cilinder is uit. 1 
e actuator is niet actief / de cilinder is in. 0 

 

Uitvoering 

 Vul de waarheidstabel in als je de volgende bediening uitvoert: 

stap 0: deze ruststand is al ingevuld 

stap 1: je houdt S1 ingedrukt (bediend) 

stap 2: je laat S1 los (onbediend) 

stap 3: je activeert S3 (met een metalen plaatje) 

stap 4: je haalt het plaatje bij S3 weer weg 

stap 5: je activeert S4 (met een metalen plaatje) 

stap 6: je haalt het plaatje bij S4 weer weg 

stap 7: je activeert S3 en S4 met een metalen 

 Vul op elk stippellijntje een 0 of een 1 in. 

 

Waarheidstabel 

 sensoren actuatoren 

 S1 S2 S3 S4 K1 H1 H2 H3 

stap 0 (ruststand) 0 0 0 0 0 0 0 0 

stap 1 1 0 0 0     

stap 2 0 0 0 0     

stap 3 0 0 1 0     

stap 4 0 0 0 0     

stap 5 0 0 0 1     

stap 6 0 0 0 0     

stap 7 0 0 1 1     
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Beantwoord de vragen over het elektro-pneumatisch schema en het programma van de 

vul-installatie. 

vraag 1 

Welke functie heeft contact M1 op regel 002? 

o overneemcontact 

o verbreekcontact 

o pulscontact 

o wisselcontact 

vraag 2 

Door welke spanning wordt ventiel V3 geschakeld? 

o gelijkspanning 

o piekspanning 

o driehoekspanning 

o wisselspanning 

vraag 3 

Leg met regel 001 van het ladderdiagram uit hoe het komt dat je de 

installatie uitschakelt met S2, terwijl dit een drukknop met maakcontact is. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

vraag 4 

In welke situaties gaat signaallamp H1 knipperen? Schrijf minstens twee 

situaties op. 

1 ............................................................................................................... 

2 ............................................................................................................... 

vraag 5 

Wat gebeurt er als zowel bak 1 als bak 2 vol zijn? Schrijf minstens twee 

dingen op. 

1 ............................................................................................................... 

2 ............................................................................................................... 

vraag 6 

Ventiel V3 is veerretour. Wat is hiervan het voordeel voor de 

vul-installatie? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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Maak een schakeling op de computer. Beantwoord daarna de vragen. 

 

Voordat je begint 

De schakeling op de computer staat op 

https://www.edutechsoft.nl/PIE/ en kies  

 

Uitvoering van de opdracht 

 Schakeling op de computer: sleep de draden naar de juiste plek volgens het 

stroomkringschema. Kies steeds de juiste kleuren. 

 Wanneer de schakeling klaar is druk je deze af en geef je deze aan de docent.. 

 Beantwoord daarna de vragen op de volgende bladzijde van dit boekje. 

 Gebruik steeds onderstaand stroomkringschema. 

 

Stroomkringschema 

 

  

https://www.edutechsoft.nl/PIE/
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Een schakeling is opgebouwd volgens het stroomkringschema op de vorige bladzijde. De 

stroom wordt gemeten en is 0,52 Ampère. 

vraag 1 

Bereken het totale vermogen van de twee lampen. 

 Gebruik de formule P = U x I. 

 Schrijf ook je berekening op. 

 Vermeld de eenheid achter de uitkomst. 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

vraag 2 

Het vermogen van lamp E1 is drie keer het vermogen van lamp E2. 

Hoe groot is de stroom door lamp E1? 

 Schrijf ook je berekening op. 

 Vermeld de eenheid achter de uitkomst. 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

vraag 3 

Welke lamp (E1 of E2) heeft de kleinste weerstand? 

 Gebruik de formule U = I x R. 

 Schrijf ook je berekening of uitleg op. 

o E1 

o E2 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

Maak de minitoets bij onderdeel C. 

https://www.edutechsoft.nl/PIE/ en kies  

Typ in het zoekvenster PIE en kies daarna het GL examen van 2019 

  

https://www.edutechsoft.nl/PIE/
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 Symbolen 

Afbeelding Benaming Symbool 

 

Enkel werkende cilinder 

 

 

Dubbelwerkende cilinder 

 

 

Snelheidsregel ventiel 

 

 

3-2 Ventiel elektro 

pneumatisch mono stabiel 
 

 

5-2 Ventiel elektro 

pneumatisch mono-

stabiel  

 

5-2 Ventiel elektro 

pneumatisch bi-stabiel 
 

 

Tweedruk ventiel 

 

EN-ventiel  

 

Wissel ventiel 

 

OF-ventiel  

21

2

1 3

24

35 1

24

35 1

2

1/ 31

2

1/ 31
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Wisselschakelaar rol 

bediend 

 

 

Inductieve 

naderingsschakelaar 

 

 

Capacitieve 

naderingsschakelaar 

 

 

42

1

1

3

4

1

3

4


