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I.  INLEIDING 

A.  Voestalpine Sadef 

Sadef is een metaal verwerkend bedrijf dat 

gespecialiseerd is in het koud profileren  van stalen 

profielen voor onder meer de bouwsector en de 

automobielsector. Bij koud profileren wordt een 

opgerolde metalen band afgerold en geprofileerd 

tussen verschillende walsrollen. Tijdens het 

profileren wordt er ook gezorgd voor het perforeren 

van de band. Uiteindelijk is elk profiel dat wordt 

geproduceerd, gemaakt op maat van de klant. 

B.  Situering 

Deze masterproef situeert zich in de profilering van 

bouwprofielen. Er zijn vier lijnen die continu 

profielen voor de bouwsector maken. Elke lijn heeft 

een specifieke opstelling met daarbij specifieke 

eigenschappen, maar ook beperkingen.  

 

Figuur 1: Blokschema van een productielijn 

Globaal gezien bestaat een lijn (Fig. 1) uit een 

afrolhaspel, gevolgd door een lusput. Daarna volgt 

een reeks units, bestaande uit ponsen, een 

nummerwiel, een inkjet printer, eventueel een pers, 

etc.. Na de reeks units volgt terug een lusput gevolgd 

door de walsrollen. Als laatste is er de schaar, die 

ervoor zorgt dat een profiel op de gewenste lengte 

wordt afgesneden. Het grootste verschil tussen de 

                                                           
 

vier lijnen zit in de opstelling en de eigenschappen 

van de aanwezige units.  

C.  Probleemstelling 

 

Profielen worden geperforeerd alvorens te walsen tot 

de gewenste vorm. De perforaties voor eenzelfde 

profielvorm kunnen echter sterk variëren van profiel 

tot profiel. Dit komt doordat de verschillende 

perforaties gemaakt worden door één of meerdere 

units, waarbij iedere unit zijn specifieke 

eigenschappen heeft. Door de complexiteit van dit 

systeem en de tijdsdruk, is er op heden maar een 

beperkte voorcalculatie van de outputsnelheid van 

een profiel. De productie afdeling is bijgevolg 

geïnteresseerd in een programma dat aan de hand van 

beschikbare gegevens een realistische inschatting 

kan maken van de outputsnelheid. Enerzijds draagt 

dit bij tot de planning in de productie en anderzijds 

tot de inschatting van de arbeidskosten. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het einddoel van deze masterproef is een programma 

dat een realistische inschatting kan maken van de 

outputsnelheid van elk profiel. Daarvoor moet in 

eerste instantie bestudeert worden welke parameters 

een invloed hebben op de outputsnelheid. 

(bijvoorbeeld de banddikte, de lengte van het 

profiel,… ). Aan de hand van historische gegevens 

zoals de walssnelheid en de outputsnelheid van reeds 

gemaakte profielen is het mogelijk om de invloed 

van bepaalde parameters te achterhalen.  

De output van de studie dient als input voor het 

software programma dat ontwikkeld moet worden, 

een applicatie die tevens voorzien moet zijn van een 

Ontwikkelen van een calculatiemodel voor de 

outputsnelheden van profielen 
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duidelijke grafische user interface. Met dit 

programma moet het dus mogelijk zijn om de 

historische data te analyseren en de resultaten van die 

analyse te bewaren. Ten tweede moet het programma 

ook in staat zijn om met die resultaten een zo correct 

mogelijke voorspelling te doen van de productietijd 

van een nieuw profiel. 

Gewenste uitbreidingen voor het programma zijn:  

 De gebruiker moet na de eerste voorspelling 

zelf nog ingrijpen om een betere of 

realistischere voorspelling te verkrijgen.  

 Het moet mogelijk zijn om nieuwe, al dan 

niet fictieve, productielijnen toe te voegen.  

 De database moet weergegeven en/of 

aangepast kunnen worden. 

III.  RESULTATEN 

Uit de studie van het productieproces bleek het 

vooral de voorperforatie van de band te zijn die een 

grote invloed heeft op de productietijd van een 

profiel. Het perforeren van de band gebeurt door de 

units ( ponsen, pers, nummerwiel,…) van een lijn.  

Door te bepalen welke lijn er zal gebruikt worden 

voor de productie van een profiel, wordt vastgelegd 

welke units ingezet worden. Door vervolgens de 

invloed van die specifieke units te achterhalen, kan 

een inschatting gemaakt worden van de 

productietijd. 

De voeder is het onderdeel van een lijn dat de 

positionering van de band voor zich neemt. De 

voeder werkt volgens vaste instellingen, waardoor de 

invloed van de voeder op de productietijd te 

berekenen is. Een pers werkt eveneens met bepaalde 

instellingen, waardoor de invloed evengoed te 

berekenen is.  

Door deze twee tijden te berekenen en in mindering 

te brengen bij de totale productietijd wordt de totale 

invloed van de andere units verkregen. Door hierop 

regressieanalyse uit te voeren, kan voor elke unit de 

invloed achterhaald worden. De regressieanalyse 

geeft ook telkens de standaardfout weer. De 

resultaten van de analyse zijn in onderstaande 

tabellen (Tabel 1-4) weergegeven. Een coëfficiënt 

vermenigvuldigd met het aantal keer dat een unit 

gebruikt is, geeft als resultaat de invloed van die unit 

op de productietijd. De standaardfout is een maat 

voor de variatie van de coëfficiënt op de 

geanalyseerde waarden. Hoe kleiner de 

standaardfout, hoe nauwkeuriger de voorspelling van 

de productietijd zal zijn. 

 

Tabel 1: Invloed van de units van lijn M151 

  Coëfficiënten Standaardfout 

Pons1 0,463939394 0,053309521 

Pons2 1,60664493 0,117932897 

Tweede As 0,539958035 0,033177381 

Nummer Wiel 0,198676458 0,529962122 

Schaar 8,684525491 1,15552125 

Uitkapper 0,087530631 0,376607108 

 

Tabel 2: Invloed van de units van lijn M154 

  Coëfficiënten Standaardfout 

Pons1 0,19976517 0,021640863 

Pons2 2,775179298 0,283213944 

Pons3 0,649604363 0,214412217 

Tweede As 0,22280764 0,021775079 

Nummer Wiel 0,528037429 0,120732473 

 

Tabel 3: Invloed van de units van lijn M161 

  Coëfficiënten Standaardfout 

Pons1 0,072041327 0,159406103 

Pons2 0,573082203 0,124158565 

Pons3 0,484602342 0,088924708 

Tweede As 0,415013283 0,055524762 

Nummer Wiel 1,106089652 0,298472801 

 

Tabel 4:  Invloed van de units van lijn M164 

  Coëfficiënten Standaardfout 

Pons1 0,721823657 0,054831506 

Pons2 0,473939832 0,062304739 

Pons3 2,762341018 0,344343694 

Pons4 0,336175466 0,343373515 

Pons5 2,829015539 0,606961435 

Pons6 5,996225556 2,644128867 

Tweede As 0,098107117 0,051765438 

Nummer Wiel 1,416651053 0,258898144 
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Onderstaande figuren tonen de afwijkingen tussen 

voorspelde en effectieve productietijd van de reeds 

gemaakte profielen. Er zijn vooral uitschieters te zien 

waarbij de productietijd hoger ligt dan wat voorspeld 

was. Dit komt doordat er op de lijn zelf nog 

instellingen gebeuren door de machineoperatoren die 

niet gelogd worden. Er is dus nooit honderd procent 

garantie bij de analyse achteraf dat alle instellingen 

van de machine correct waren meegegeven.  

 
Figuur 2: Afwijkingen M151 

 
Figuur 3: Afwijkingen M154 

De resultaten die hier worden meegegeven, werden 

verkregen na een half jaar analyses uit te voeren op 

gemaakte profielen. Zoals te zien is op Figuur 3 is het 

verschil tussen de voorspelde en de werkelijke tijd 

veel kleiner dan op bijvoorbeeld Figuur 2. Doordat 

er op lijn M154 veel meer profielen werden 

geanalyseerd, hebben uitschieters een veel kleinere 

invloed bij het bepalen van de coëfficiënten, en kan 

er dus nauwkeuriger voorspeld worden. 

Figuur 4 toont de grafische user interface waarmee 

de gegevens voor een profiel worden ingevoerd. Op 

de figuur is te zien dat er al een voorspelling is 

gebeurd. Alle gegevens die het programma nodig 

heeft werden in XML-files opgeslagen. Enkel 

wanneer deze gegevens worden geüpdatet of 

wanneer er een analyse van een profiel plaatsvindt, 

wordt er connectie gemaakt met de database van 

Sadef. 

 
Figuur 4: Grafische User Interface 

IV.  BESLUIT 

 

Door het bestuderen van het productieproces van een 

profiel werd het mogelijk om enkele belangrijke  

parameters te bepalen. Aan de hand van die 

parameters wordt een realistische inschatting van de 

outputsnelheid gemaakt. Het software programma 

werd volledig uitgewerkt met de uitbreidingen en is 

in gebruik. Met het programma is het nu mogelijk om 

een betere inschatting te krijgen van de productietijd, 

wat bijdraagt tot de planning en de berekening van 

de arbeidskost. Door in de toekomst steeds meer 

projecten te analyseren met het softwareprogramma 

en de resultaten te gebruiken is het mogelijk om 

steeds nauwkeurigere voorspellingen te doen.  
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