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I. INLEIDING

A. Voestalpine Sadef

Het bedrijf Voestalpine Sadef is gelegen in Gits en is een
dochteronderneming van het Oostenrijkse Voestalpine. In het
bedrijf zijn er 550 mensen tewerkgesteld en de hoofdactiviteit is
de productie van koudgewalste profielen. Het bedrijf levert opti-
male profielen in het juiste materiaal, die voor allerlei toepassin-
gen gebruikt worden.

B. Productielijn

Op figuur 1 is te zien hoe de productielijn is opgebouwd. Voor
deze thesis is de haspel het belangrijkste. Op deze haspel wordt
een staalrol geplaatst die wordt door de richtmachine uitgericht
om restspanningen te verwijderen waarna er door de voorperfo-
ratie gaten worden geponst. Tot slot gaat de geperforeerde staal-
band door een reeks van walsrollen om het gewenste profiel te
bekomen.

Fig. 1: Productielijn

C. Probleemstelling

Problemen onstaan bij een start-stop of snelheidsvariatie van
de richtmachine. Op die momenten is het koppel niet gekend om
de coil samen te houden (zie figuur 2), wat het onmogelijk maakt
om een constante trekkracht uit te oefenen op de staalband. Die
onzekere gegevens resulteren in schending van de staalband.

Bij band dikker dan twee milimeter wordt ook in trekkracht
gewerkt. Door dit vast remkoppel is een hogere trekkracht nodig
naarmate de staalroldiameter kleiner wordt. De richtmachine is
niet krachtig genoeg om die band van de haspel af te rollen,
waardoor de band beschadigd wordt.

Op de productielijn zijn reeds berekeningen gebeurd om na te
gaan wat het gewenste koppel effectief moet zijn. [1][2]

Fig. 2: Afwikkeling slecht

II. DOELSTELLING

Het doel is de machine optimaliseren teneinde de schending
aan de staalband te reduceren/weg te werken. Daarvoor moet
in de drive een nieuw algoritme geprogrammeerd worden dat
de snelheid van de richtmachine volgt (rekening houdend met
mogelijke fouten die kunnen optreden) en zorgt voor correcte
wenswaardes van het koppel bij verschillende bandparameters.

Bij de implementatie van de oplossing wordt naast een gestruc-
tureerd programma (zowel voor de drive als de PLC) ook een
gebruiksvriendelijke HMI-interface verwacht, die de operatoren
in staat stellen om de bandparameters vlot en correct in te geven.

III. REALISATIE

A. Berekeningen

De formules voor het berekenen van het wenskoppel wer-
den reeds opgesteld in eerdere thesissen. Een grondige studie
van deze formules moest duidelijk maken welke gegevens nodig
waren om de berekeningen correct uit te voeren (diameter staal-
rol, breedte, dikte, ...).

B. Testopstelling

Na het bestuderen van de berekeningen werd een testop-
stelling gebouwd waarop het uiteindelijke programma uitvoerig
kon getest worden om zoveel mogelijk fouten te vermijden. De
belangrijkste componenten op deze opstelling waren een drive,
PLC en HMI. Deze componenten komen ook terug op de pro-
ductielijn.



De drive is van EMERSON (Mentor MP), de keuze voor
deze drive werd gemaakt vanuit het opzicht dat in deze
drive gemakkelijk kan geprogrammeerd worden daar er appli-
catiemodules voor handen zijn die kunnen worden ingeplugd op
de drive. Bedoeling was dan om hierin de afwikkelsoftware te
implementeren.

Fig. 3: Topologie

Fig. 4: EMERSON Mentor MP

De PLC is van SIEMENS (S7-315F) en werd hoofdzakelijk ge-
bruikt om verschalingen van analoge ingangen door te voeren
en de PROFIBUS communicatie op te bouwen.

De HMI is van SIEMENS (OP73) en heeft als doel dat de oper-
ator via deze HMI telkens de bandbreedte en banddikte van de
staalband kan ingeven. Deze gegevens zijn immers nodig om
het uiteindelijke wenskoppel te berekenen.

C. Programma

Het programma werd geschreven in SyptPro, de program-
meeromgeving die beschikbaar wordt gesteld door EMERSON.
Het programma is geschreven in structured text en bevat voor
elke berekening een aparte functieblok. Elke functieblok wordt
volgens de situatie van de productielijn (stilstand, versnellen,
regime of vertragen) al dan niet opgeroepen.

Fig. 5: Programmeeromgeving SyptPro

D. Resultaten

Nadat het programma uitvoerig getest werd op de testop-
stelling werd het programma geı̈mplementeerd op de produc-
tielijn. Alvorens over te schakelen naar de nieuwe synchrone
mode werden heel wat metingen uitgevoerd om eventuele fouten
in het programma op te sporen en om er zeker van te zijn dat niks
kon mislopen.

Na een grondige analyse van scoopbeelden die werden
genomen tijdens productie werd de machine omgeschakeld naar
de synchrone mode. Er werd meteen een behoorlijk resultaat
gehaald. Dit resultaat werd nog verbeterd door het het pro-
gramma te optimaliseren. Het koppel bleek voldoende om de
coil samen te houden en werd voortdurend bijgestuurd afhanke-
lijk van de situatie.

Fig. 6: Afwikkeling goed



IV. BESLUIT

De resultaten van de eerste testen met een banddikte van twee
millimeter waren positief, voor dikkere banden valt dit nog af
te wachten. Af en toe wordt het decelereren echter nog te laat
gezien. Dit kan zeker nog verfijnd worden.

Er kan wel al besloten worden dat de schending van de staal-
band zo goed als weggewerkt is omdat het koppel voldoende
groot is om de coil samen te houden. Aangezien dit probleem
vaak optrad bij dunne band is dit dus al een aanzienlijke verbe-
tering.

Het piekkoppel van de richtmachine werd gereduceerd door de
dynamische regeling van de haspel wat ook de schokken in de
staalband doet dalen.
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