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I. I
A. voestalpine Sadef nv
voestalpine Sadef nv is een staalverwerkend be-
drijf gespecialiseerd in het koudprofileren van me-
talen buizen en profielen.

B. Probleemstelling: verzagen van bui-
zen
Buizen worden op lengte gebracht door middel
van zagen. Na het zagen blijven frequent spanen
achter in de buis, wat niet gewenst is bij veel klan-
ten. Daarnaast zijn ook lasbolletjes aanwezig in
de buizen die ontstaan zijn door het dichtlassen
van de platen tot buizen. Deze lasbolletjes trillen
los bij het transporteren van de buizen, met be-
schadigingen aan andere buizen tot gevolg. Mo-
menteel worden de bundels spanen manueel uit-
geblazen door middel van perslucht (hierbij wor-
den de lasbolletjes niet verwijderd). Het is de be-
doeling deze handeling te automa seren. Binnen
het bedrijf werd al een proefstand gebouwd en
getest. Daarbij werd gebruik gemaakt van koele-
mulsie voor het spoelen van de buis. Deze test
gaf reeds aan dat de methode func oneert, zowel
voor het verwijderen van spanen als voor het ver-
wijderen van lasbolletjes. Een volgende stap is een
meer industriële versie van deze unit te bouwen
en te integreren in de profileerlijn.

C. Doelstellingen
Het doel van dit eindwerk bestaat uit de studie
en het ontwerp van een in de profileerlijn geïn-
tegreerde proefstand voor het verwijderen van
spanen uit buizen. Hierbij moeten eerst de voor-
en nadelen van de bestaande proefstand in kaart
worden gebracht. Vervolgens dienen voorontwer-
pen van verschillende concepten te worden ge-
maakt. Deze concepten moeten worden samen-
gevat in beslissingsmatrices. Uiteindelijk dient het
geselecteerde concept volledig te worden uitge-
werkt. In deze uitwerking moeten volgende zaken
aan bod komen: 3D-ontwerp van de uitgewerkte

installa e, samenbouwtekeningen en tekeningen
en dimensionering van de verschillende onderde-
len. Ook dienen een werk- en onderhoudsinstruc-
e, een risicoanalyse en veiligheidsconcept uitge-

werkt te worden. Tot slot moet een pompinstalla-
e worden ontworpen voor het aan- en afleveren

en filteren van koelemulsie.

II. R

A. Studie van de proefstand

Uit de studie van de proefstand blijkt dat het op-
gebouwde systeem in essen e goed func oneert.
Het grootste nadeel is dat de opvangkoker voor
de koelemulsie moet worden losgemaakt bij het
behandelen van een buis met een andere buis-
lengte dan de voorgaande. De overige nadelen
zijn meestal met een kleine aanpassing op te los-
sen. Tabel 1 somt alle voor- en nadelen van de
proefstand op.

Tabel 1: Voor- en nadelen van de proefstand

Voordelen
-spanen/lasbolletjes worden goed verwijderd

-buizen blijven goed ingeklemd

Nadelen
-opvangkoker moet worden losgemaakt
bij andere buislengte
-buizen volgen elkaar te kort op bij het aanleveren
-scharnierende transportbanden draaien niet con nu
-sensoren scharnierende transportbanden:
beschadiging door buizen en klemgevaar
-problemen bij geperforeerde buizen
-koelemulsie wordt heel warm

B. Ontwerp van de installa e

Figuur 1 gee een beeld van de ontworpen instal-
la e weer. Deze is opgebouwd uit twee delen: het
enedeel zorgt voor het opvangen vande koelemul-
sie, ona ankelijk van de lengte van een te behan-
delen buis (groene construc e op figuur 1). Het
andere deel zorgt voor de ondersteuning van een
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te behandelen buis (okerkleurige construc e op fi-
guur 1). Met deze installa e kunnen buizen wor-
den uitgespoeld tot een lengte van zes meter.

Figuur 1: Ontworpen installa e

Voor het opvangen van de koelemulsie wordt
gebruik gemaakt van een koker, beves gd aan
een wagen (figuur 2). Deze wagen kan heen en
weer bewegen door middel van profielrailgelei-
ding. Wanneer buizen worden behandeld met
een lengte van meer dan zes meter (deze buizen
dienen niet uitgespoeld te worden), kantelt de ko-
ker zodat hij zich volledig onder de transportban-
den bevindt.

Figuur 2: Kantelbare koker

Het ondersteunen van een te behandelen buis ge-
beurt aan dehand vandrie pneuma sche cilinders
die in serie zijn geplaatst (figuur 3). De cilinder
met de grootste slaglengte schui in en uit tus-
sen de behandeling van buizen met een verschil-
lende lengte. Op die manier komt de beweegbare
opvangbak niet in aanraking met de cilinders. De
twee cilinders met de kleinste slaglengte zorgen
voor het tegenhouden en het op llen van een te
behandelen buis.

Figuur 3: Drie cilinders in serie

Van de uitgewerkte installa e worden vervolgens
2D-tekeningen gemaakt. Ook een werk- en on-
derhoudsinstruc e en een risicoanalyse en veilig-
heidsconcept worden opgesteld. Tot slot wordt
een passende pomp- en filterinstalla e voorge-
steld.

III. B

Er werd een installa e ontworpen die voldoet aan
de gestelde eisen. De installa e werd volledig uit-
getekend en de gevraagde documenten werden
opgesteld. Daarnaast werd een pompinstalla e
gedimensioneerd voor het aan- en afleveren van
koelemulsie naar de installa e. Bijgevolg werd
een volledig ontwerpdossier opgesteld dat voe-
stalpine Sadef nv in staat stelt om de installa e
te ontwikkelen. Een aspect dat nog meer in de-
tail kan worden uitgewerkt in de toekomst, is de
filterinstalla e.
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