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I.  INLEIDING 

A.  Typhoon nv 

Typhoon nv is een firma gespecialiseerd in 

luchttechnische oplossingen zoals stofafzuigingen. 

De klanten van Typhoon komen uit diverse sectoren 

en vragen klant-en-klare totaaloplossingen. Naast de 

complete projecten wordt een breed gamma aan 

componenten aangeboden zoal ventilatoren, 

luchtkanalen, filters, cyclonen, enz. 

 

B.  Probleemstelling 

In de galva-afdeling in Beveren-Leie vervaardigt 

Typhoon alle onderdelen van een buisleidingsstelsel 

uit gegalvaniseerd staal. Een 

plaatbewerkingsmachine (Figuur 1) wordt ingezet bij 

de productie van ronde luchtkanalen. 

 

 

                                                           
 

Vooraan de machine zijn twee haspels (1) geplaatst 

om de verschillende rollen plaatstaal te monteren. In 

een eerste fase wordt het materiaal afgerold en 

afgesneden door een guillotineschaar (2) op de 

ingegeven lengte die de diameter zal bepalen van 

het afgewerkt product. Het transportsysteem (3) en 

de brug (4) zorgen ervoor dat de plaat verder in de 

haakse richting wordt bewerkt . Vervolgens worden 

vier hoeken van de plaat hydraulisch geponst (5). 

Als laatste stap worden de boorden omgeplooid 

door middel van verscheidene wielen (6). Eén boord 

wordt omlaag geplooid en de andere omhoog.  Dit 

is de laatste productiestap die door de machine 

wordt uitgevoerd. De omgeplooide boorden haken 

in elkaar als de buis gerold wordt. In het verdere 

verloop van het proces wordt de gerolde plaat 

samen gelast en voorzien van een flens. 

De guillotineschaar van het merk Jorns AG werd 

aangekocht. De overige delen van de installatie 

werden samengesteld met onderdelen die 

oorspronkelijk afkomstig waren van een oude 

houtbewerkingsmachine. De verschillende 

onderdelen werden binnen de firma gecombineerd 

om de drie plaatbewerkingen, nl. het snijden, 

ponsen en plooien, uit te voeren. 

De aansturing van de plaatschaar gebeurde aan de 

hand van een oude elektronische printplaat van het 

merk Elgo. De plaatschaar bezit voornamelijk 

hydraulische actoren. De lengte van de plaat wordt 

gemeten met een meetwiel gemonteerd op een 

encoder. De hydraulische magneetventielen en de 

encoder waren aangesloten op de Elgo tellermodule. 

De HMI beperkte zich tot een numeriek klavier met 

display (Figuur 2).  

Na het afsnijden van de plaat op maat werden de 

volgende productiestappen, nl. het ponsen en 

plooien, gecontroleerd door een S5 Siemens PLC. 

Op deze schakelkast waren een aantal knoppen 

aanwezig om de installatie te bedienen. 

 

Retrofit van een plaatbewerkingsmachine 

Student: Cedric Van den Broeke, 

Promotoren: Dhr. Galle Bert, Mevr. Sweertvaegher Isabel 

In samenwerking met: Typhoon nv            Academiejaar 2015- 2016 

Figuur 1: Schematische  opstelling 
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De  oorspronkelijke configuratie heeft een aantal 

nadelen die negatief zijn voor de continuïteit: 

• Bij een defect kan het een moeilijke 

zoektocht worden naar de verouderde 

componenten. 

• Door de historische opbouw van de 

verschillende onderdelen van de installatie 

zijn er voor deze opstelling onnodig twee 

controllers aanwezig.  

• De communicatie tussen de twee controllers 

gebeurt op basis van klassieke digitale I/O. 

Deze communicatie is te beperkt, de 

verschillende onderdelen van de installatie 

zijn niet op de hoogte van elkaars statussen. 

Bovendien moeten dezelfde instellingen 

tweemaal uitgevoerd worden zodat beide 

controllers beschikken over de juiste 

informatie. 

• De betrouwbaarheid van de afgesneden 

lengte van de plaatschaar is erg laag en er 

dient telkens geverifieerd en bijgesteld te 

worden. Bijgevolg is dit echt tijdrovend en 

levert dit materiaaluitval op.  

• De plaat blokkeert gedurende het transport 

in ongeveer 25% van alle cyclussen. In het 

ergste geval valt de plaat hierdoor van de 

installatie.  

• De HMI is echter heel beperkt. De 

opvolging van de machine is heel summier. 

Niet alle gewenste acties zijn haalbaar door 

de beperking van de bedieningsknoppen. 

• De automatische sturing gaat dikwijls in de 

fout waardoor altijd manueel wordt gewerkt.  

• De noodstop of hoofdschakelaar wordt 

dikwijls aangewend om problemen op te 

lossen. 

II.  DOELSTELLINGEN 

De hoofddoelstelling is de sturing van de installatie 

volledig te herzien. Hierbij moet één centrale PLC 

voorzien worden die alle productiestappen opvolgt 

en aanstuurt. Een volledig nieuw elektrisch ontwerp 

dringt zich hiervoor op. De oude kasten en 

bedrading moeten vervangen worden door een 

nieuw concept.  

Er zijn een groot aantal sterk verouderde sensoren 

en actoren aanwezig op de installatie. Er dient 

onderzocht te worden welke sensoren en actoren 

behouden of vervangen worden door een moderner 

alternatief. 

HMI moet voorzien worden waardoor de machine 

ingesteld en opgevolgd kan worden. Hiervoor moet 

een gebruiksvriendelijke interface op maat van de 

machine ontworpen worden. 

Welke richtlijnen zijn van toepassing en welke 

aanpassingen dienen te gebeuren zodat de veiligheid 

gehandhaafd wordt? Een concreet 

veiligheidsconcept moet voorgesteld worden zodat 

de risico’s  tot een minimum gereduceerd worden. 

De machine moet goed gedocumenteerd worden. 

Pneumatische, hydraulische en elektrische schema’s 

moeten opgesteld worden. Herstellingen en 

onderhoud moeten hierdoor vlot verlopen in de 

toekomst. 

Er is geen enkele andere machine die het werk kan 

overnemen gedurende de veranderingen. De 

wijzigingen moeten dus efficiënt gebeuren in zo’n 

kort mogelijke tijdspanne. Al deze aanpassingen 

dienen te leiden tot een betere performantie van de 

machine. 

III.  RESULTATEN 

A.  Nieuwe schakelkast 

De pneumatische en hydraulische stelsels werden in 

kaart gebracht via het softwareprogramma EPLAN 

fluid. Er werd een EPLAN schema opgesteld voor 

de bouw van een nieuwe elektrische schakelkast. De 

voornaamste componenten zijn van de fabrikant 

siemens, nl. S7-1200 PLC, G120C drive, en een 

TP700 touchpanel. Deze componenten worden 

gekoppeld op een Profinet netwerk. 

 

Figuur 2: Oude HMI plaatschaar 
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Figuur 3: Nieuwe schakelkast 

Figuur 4: Optische afstandssensor 

 

 

B.  Guillotineschaar 

Het hydraulisch schema van de plaatschaar bevat 

twee hydraulische actoren, nl. de cilinders voor het 

guillotine-mes en een hydromotor voor het 

aandrijven van de invoerrollen. De snelheid van de 

invoerrollen wordt geregeld via een proportioneel 

ventiel. Om de lengte van de plaat op te meten is 

een meetwiel op een incrementele encoder 

gemonteerd. Deze encoder wordt aangesloten op 

HSC ingangen van de PLC [1]. Op deze manier kan 

de plaatschaar volledig automatisch de coil 

ontrollen en afsnijden op maat. 

 

C.  Transportriemen 

De transportriemen transporteren de afgesneden 

plaat naar de pons- en plooimachine. In de 

voormalige opstelling werden ze aangedreven door 

een Dahlandermotor met twee snelheden. Door de 

implementatie van een frequentieomvormer kan de 

plaat synchroon zonder schokken opgevangen en 

afgevoerd worden. 

D.  Pons- en plooimachine 

De pons en plooimachine wordt ingesteld via een 

spindelaandrijving volgens de lengte van de 

afgesneden plaat. Om deze instelling automatisch te 

laten verlopen werd een laserafstandssensor   

(Figuur 4) geselecteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  Evaluatie 

De schakelkast werd opgebouwd en in gebruik 

genomen tijdens de masterproef (Figuur 3). De 

elektrische installatie van de machine is volledig 

vernieuwd. Alle logica werd gegroepeerd in één 

controller. Een vernieuwde HMI verhoogt de 

aanstuurmogelijkheden en de 

gebruiksvriendelijkheid van de machine. 

IV.  BESLUIT 

De logica van de installatie werd gecentraliseerd in 

één nieuwe S7-1200 PLC. Hiervoor werd de 

elektrisch installatie volledig vernieuwd. 

Machinefouten komen zelden nog voor tegenover 

de voormalige situatie waarbij er heel vaak wat mis 

liep. De gebruiksvriendelijkheid is verbeterd. De 

machineoperator moet niets meer opzoeken in 

tabellen en verschillende correctiefactoren manueel 

uitrekenen. De machine werd mechanisch niet 

onderhanden genomen. Om de prestaties van de 

machine nog te verbeteren zouden mechanische 

aanpassingen en vervangingen moeten uitgevoerd 

worden. De machine is grondig gedocumenteerd en 

een veiligheidsanalyse werd opgesteld. Met een 

beperkt budget is de aansturing van de machine 

gebruiksvriendelijker en veel flexibeler geworden. 
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