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I.  INLEIDING 

A.  SADEF 

SADEF is een innoverend West-Vlaams bedrijf 

gelegen te Gits. Het bedrijf kende een sterk 

technologische evolutie door de jaren heen. SADEF 

telt  op vandaag ongeveer 580 werknemers.  

De hoofdactiviteit van het bedrijf is de fabricage van 

koudgewalste profielen  open sectie of buisprofiel, 

licht, montagevriendelijk dat in een materiaal naar 

keuze (al dan niet met poederlak als eindlaag). 

B.  U-LIGGERS 

 
Figuur 1: Productiestappen U-ligger 

Deze masterproef is gericht op de laatste stap bij het 

produceren van U-liggers (Figuur 1), het knikken 

van de ligger. Dergelijke liggers worden 

voornamelijk gebruikt bij de bouw van chassis in 

vrachtwagens en autocars. Een knikpers van de 

fabrikant Fjellman plaatst één of twee knikkenn 

(Figuur 2) met een vooropgestelde afstand en hoek 
                                                           
 

die beschreven staat in een profielrecept. Elk 

verschillend profiel bevat een eigen recept waarin 

alle info staat beschreven om de desbetreffende 

ligger te kunnen knikken volgens de eisen van de 

klant.  

       
Figuur 2: U-ligger met twee knikken 

Deze specifieke Fjellman knikpers dateert van 1995 

en wordt bestuurd door een Siemens S5 PLC 

(CPU928). Door deze verouderde PLC en de 

moeilijk te volgen broncode is het zeer moeilijk om 

aanpassingen of uitbreidingen door te voeren in het 

programma. De machine is met de huidige code 

beperkt tot twee knikken en soms doen er zich 

problemen voor bij het positioneren van de ligger 

waardoor de machine in fout gaat. In dergelijke 

situatie is er een tussenkomst van de operator nodig. 

In de PLC zijn er momenteel een aantal recepten 

voorgeprogrammeerd die kunnen aangepast worden 

via de HMI. Het is echter niet mogelijk om  nieuwe 

recepten in te voegen of oude te deleten. 

Het knikken van de ligger is de laatste stap in het 

productieproces vooraleer deze verpakt worden. De 

nauwkeurigheid waarop het knikken gebeurt is dus 

cruciaal voor het eindresultaat en bijgevolg heel 

belangrijk voor de tevredenheid van de klanten. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is om de besturing van 

de Fjellman knikpers te vervangen. In de toekomst 

moeten er verdere optimalisaties aan de pers 

doorgevoerd worden en is het belangrijk dat de 

PLC-sturing knikpers voor U-liggers 
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machine bestuurd wordt door overzichtelijk code. Bij 

deze optimalisaties zullen nieuwe sensoren en 

actoren aangesloten worden op de 

besturingseenheid, waardoor het belangrijk is dat er 

een recente PLC de machine bestuurd. De PLC van 

de machine moet dus vervangen worden en er moet 

code voor de nieuwe  geprogrammeerd worden. In 

eerste instantie moet het resultaat van deze 

masterproef dus een programma zijn, waarbij de 

machine dezelfde functionaliteit heeft als voordien, 

waardoor bijgevolg een zelfde capaciteit aan liggers 

met een zelfde nauwkeurigheid kan geproduceerd 

worden. Toch zijn er enkele eisen gesteld. De huidige 

standaard binnen SADEF is gebaseerd op Beckhoff 

PLC’s. Het oude en het nieuwe besturingssysteem 

moet snel omgeschakeld kunnen worden. Dit omdat 

de machine drukbezet is en er geen tijd verloren mag 

gaan tijdens de omschakeling. Ook moet er bij 

problemen van het nieuwe besturingssysteem tijdens 

de testfase, snel kunnen teruggeschakeld worden 

naar het oude om lange stilstanden en bijgevolg 

productieverlies te vermijden. Enkele beperkingen 

van de knikpers moeten ook weggewerkt worden. Er 

werd vanuit SADEF gevraagd de mogelijkheid te 

voorzien om tot drie of vier knikken per ligger 

(Figuur 3) te plaatsen. 

      

 

Figure 3: U-ligger met drie knikken 

Wat de receptuur betreft wordt een gemakkelijk en 

handig receptenonderhoud geëist waarbij recepten 

kunnen worden aangemaakt, opgevraagd, aangepast 

en verwijderd. Dit alles moet bestuurd worden vanuit 

een overzichtelijke visualisatie (ontwikkeld in C#). 

Via deze visualisatie moet het proces ook opgevolgd 

en bestuurd kunnen worden. 

III.  RESULTATEN 

Zoals vermeld moest er met een Beckhoff PLC 

gewerkt worden, er werd gekozen voor een CX2020 

(Figuur 4). 

           

Figuur 4: Beckhoff CX2020 

Door de vereiste dat alles snel omgeschakeld moest 

kunnen worden van en naar het oude systeem werd 

er gekozen om de oorspronkelijke digitale IO te 

behouden. Concreet betekent dit dat het S5 rack 

aanwezig blijft, maar dat de oude S5 CPU vervangen 

wordt door een Profibus buskop van VIPA (VIPA 

306-1UE00). Bijkomend worden drie analoge 

ingangen 4-20mA en vier analoge uitgangen 0-10V 

voorzien ( Figuur 5). 

 

Figuur 5: Opbouw opstelling 

Een Beckhoff PLC is eigenlijk een industriële PC. Er  

werd gekozen om voor elk recept een aparte txt-file 

te maken en deze op te slaan in de PLC. Om 

problemen met recepten te voorkomen wordt bij elke 

aanpassing aan een recept een versie van voor de 

aanpassing bijgehouden met een timestamp in de 
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filenaam onder een andere map. Hierdoor kan altijd 

terug overgeschakeld worden naar een ouder recept. 

Het is nu mogelijk om tot vier knikken te definiëren 

in een recept en bijgevolg kan het programma de 

machine aansturen om maximaal vier knikken in 

eenzelfde ligger te plaatsen. Het programma bestaat 

uit verschillende bouwstenen die voor elke buiging 

hergebruikt kunnen worden. De verschillende 

bouwstenen zijn opgebouwd uit cases, elke stap in 

een case vertegenwoordigd een function blok van het 

oude S5 programma. Op die manier is de code 

gemakkelijk te volgen. 

                        

      Figuur 6: Flowchart programmaopbouw 

De visualisatie werd zoals gevraagd ontwikkeld in 

C#. Er werd gestart met een standaard programma 

van SADEF om de communicatie tussen de PLC en 

de applicatie tot stand te brengen. Deze applicatie 

werd dan verder uitgebreid. Bewegingen en 

metingen in de machine kunnen gevolgd worden op 

het werkscherm (Figuur 5) en vanaf dit scherm kan 

de machine ook bediend worden in manuele modus. 

Om recepten toe te voegen, op te vragen of aan te 

passen dient het tabblad recepten aangeklikt te 

worden (Figuur 6). 

 

        

Figuur 7: Werkscherm 

    

Figuur 8: Recepthandling 

IV.  BESLUIT 

 

Er is een nieuw programma ontwikkeld met de basis 

functionaliteit van het originele systeem, aangevuld 

met de mogelijkheid om tot vier knikken per ligger 

te leggen, een handige en veilige recepthandling en 

een visualisatie om de machine te kunnen bedienen 

en op te volgen. Door tijdsgebrek is het volledig 

concept niet ten volle getest. Er werd wel een 

beperkte testopstelling gebouwd waarop de 

communicatie tussen PLC en S5 rack tot stand werd 

gebracht. Op dit resultaat kan SADEF in de toekomst 

verder bouwen om de Fjellman te optimaliseren. 
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