
 1 

 

I.  INLEIDING 

A.  Proferro 

Proferro omvat de mechanische gieterij- en 
afwerkingsactiviteiten van de Picanolgroup. Het 
bedrijf beschikt over een cokes-oven voor de 
productie van diverse varianten gietijzer. 
Verschillende soorten schroot worden met behulp 
van de magneetbrug en een transportband naar de 
bovenkant van de koepeloven getransporteerd. 
Samen met cokes (deze fungeren als brandstof) 
wordt dit in de koepeloven gebracht. Naarmate het 
metaal naar beneden zakt, verwarmt en smelt het 
uiteindelijk. Vloeibaar gietijzer wordt continu 
afgetapt en warm gehouden in twee elektrische 
warmhoudovens. Door deze ovens kunnen 
productiepieken opgevangen worden. Vanuit de 
warmhoudovens vertrekt het gietijzer naar twee 
vormlijnen. 

B.  Magneetbrug 

Vooraan het productieproces bevindt zich de 
magneetbrug, dit is een rolbrug waaraan een 
elektromagneet is bevestigd. Onder de brug 
bevinden zich een tiental boxen met soorten 
schroot, het zogenaamde schrootpark (Figuur 1). 
Afhankelijk van het type gietijzer dat geproduceerd 
wordt, zijn andere soorten en verhoudingen schroot 
nodig. Met behulp van de magneet wordt schroot in 
een trechter gebracht voorzien van een 
weegsysteem. Is er voldaan aan het gewenste 
gewicht dan gaat de trechter open en vertrekt het 
schroot naar de koepeloven (Figuur 2). 

 
Figuur 1: Schrootpark onder de magneetbrug 

 
Figuur 2: Magneetbrug en bedieningsruimte 
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II.  DOELSTELLINGEN 

De bedoeling is om de rolbrug te voorzien van 
nieuwe elektrische kasten, met inbegrip van drives 
en PLC. Het PLC-programma moet toelaten om de 
brug op een performantere manier te besturen, 
zonder gebruik te maken van relaislogica. 
Belangrijke vereisten zijn het eenvoudig schakelen 
tussen drives, onderzoek naar een 
(semi)automatische mode en onderzoek naar een 
gebruiksvriendelijkere bediening van de brug.  
Ook de manier waarop de operator de magneetbrug 
bedient, krijgt een update met een HMI die zowel 
Nederlandstalig als Franstalig moet zijn. Belangrijk 
voor het ontwerp van de HMI is 
gebruiksvriendelijkheid en intuïtieve werking, zowel 
voor operatoren als techniekers. De nieuwe sturing 
moet voorzien zijn van uitgebreide alarmlijsten met 
elke denkbare fout en indien mogelijk een oplossing 
aanreiken in de vorm van een storingsmatrix. De 
brug kan volledig geparametreerd worden vanuit de 
visualisatie zonder wijzigingen te maken op PLC 
niveau. 

III.  RESULTATEN 

Om de gevraagde doelstellingen te halen werden 
enkele upgrades toegevoegd. Een eerste is het 
plaatsen van een weegsysteem op de rolbrug, meer 
bepaald op de hefbeweging. Zo weten operatoren 
steeds hoeveel schroot er aan de magneet hangt. 
Voorheen werd de hoeveelheid schroot pas bekend 
nadat het gelost was in de weegtrechter. Naast de 
betere feedback voor operatoren heeft dit systeem 
ook voordelen naar onderhoud toe. Er kan 
gedetecteerd worden wanneer de magneet op het 
schroot rust en zo wordt het afwikkelen gestopt. Het 
recept kan accurater gevolgd worden doordat kan 
verhinderd worden dat operatoren meer schroot 
laden dan gevraagd. 

Ter ondersteuning van automatische werking werd 
op de loopkat een lasersensor geplaatst die 
neerwaarts kijkt. In combinatie met de lasers voor 
brugrijden en katrijden kan een driedimensionaal 
beeld van het schrootpark opgesteld worden. Op 

deze manier kan schroot genomen worden vanop 
de hoogste positie in een box.  

Als derde upgrade werd een oplossing gezocht voor 
het slingeren van de magneet. De operatoren 
hebben voldoende ervaring om dit handmatig tegen 
te gaan, maar in automatische mode dient dit in het 
PLC-programma ingebouwd te worden. Er werden 2 
anti-sway methoden onderzocht, maar enkel de 
methode van constante versnelling bleek bruikbaar 
voor deze toepassing. De magneet aan de staalkabel 
kan voorgesteld worden als een slinger. Indien de 
acceleratietijd van de brug exact gelijk is aan één of 
meerdere perioden van de slinger, wordt het 
slingergedrag weggewerkt (Figuur 3). 

 
Figuur 3: Simulatie slingeren van de magneet 

Naast de upgrades worden de elektrische kasten 
vervangen (na het tekenen van Eplan schema’s), 
worden er nieuwe drives voorzien, een nieuwe 
sturing (Siemens PLC) en wordt de operator 
interface vernieuwd met een HMI van Proface. 
 
Proferro werkt standaard met Schneider Electric 
voor motorsturingen. De keuze werd bekeken 
indien een vierkwadrantensturing voordelig zou 
zijn. Dit bleek echter niet rendabel door de hoge 
kostprijs. Er worden ATV930 drives voorzien in 
combinatie met de reeds aanwezige 
remweerstanden. De keuze tussen ATV930 en 
ATV950 (respectievelijk IP21 en IP55) volgt nadat 
bleek dat de stofbestendigheid van beide series 
gelijk is, terwijl het verschil in IP classificatie slaat 
op persoonsbeveiliging en waterbestendigheid. 
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Het PLC-programma is geprogrammeerd op een 
manier die aanleunt bij object-georiënteerd 
programmeren. Op deze manier bestaat de code uit 
een aantal bouwstenen die één voor één getest 
werden. Door elke sensor en actor van zijn eigen 
functieblok te voorzien, vereenvoudigt de 
proceslogica. Alarmen en instellingen worden in de 
onderste laag afgehandeld (sensor en actor niveau) 
en zo blijft de complexiteit van elk blok relatief laag. 
Het PLC-programma bevat onder meer 
automatische werking, interfacing naar de PLC van 
de oven en logica om de brug te vertragen in 
zogenaamde trage zones (uiteinden en boven de 
weegtrechter). 
 
Samen met de nieuwe stuurkasten wordt ook een 
bediening met behulp van een touch panel voorzien. 
Er werd een vergelijking gedaan tussen Proface en 
Weintek, zowel op vlak van hardware als 
ontwikkelingssoftware. Bij de Proface oplossing zijn 
het scherm en de zogeheten box (CPU & geheugen) 
twee losse delen, die vlot uitwisselbaar zijn door 
middel van een kliksysteem. Weintek levert scherm 
en controller in één deel. Op vlak van 
ontwikkelsoftware is GP-PRO EX een stap vooruit op 
de freeware van Weintek. Op basis van deze 
gegevens is beslist om een Proface touch panel te 
implementeren, mede door de reeds aanwezige 
kennis van deze oplossing. De uitgebreide 
visualisatie werd vervolgens volledig tweetalig 
ontworpen (Nederlandstalig & Franstalig).  
 
Enkele highlights: 
- Doordat de operatoren moeten aanmelden krijgt 

de visualisatie een gepersonaliseerde indruk. 
- Alle parameters zijn vanuit de HMI aan te passen 

en alle sensoren kunnen aangepast worden zonder 
dat inzage in het PLC-programma noodzakelijk is. 

- Er zijn drie werkingsmodi mogelijk waaronder 
manueel, onderhoud en automatisch. 

- Afmetingen van het schrootpark, waar welk soort 
schroot ligt, de toegestane marge waarbinnen de 
operator het geladen gewicht dient te houden zijn 
slechts enkele voorbeelden van de flexibiliteit van 
de sturing. 

Als laatste werd het veiligheidsdossier bijgewerkt. 
Na het uitvoeren van een risicoanalyse werden 
enkele aanpassingen voorgesteld: 
- Plaatsen van een lichtgordijn rondom het 

schrootpark om risico’s door vallende objecten te 
verminderen. 

- Plaatsen van veiligheidsdeuren (één net voor de 
brug, één net op de brug) voor het vermijden van 
valgevaar en klemming bij het betreden van de 
brug. 

- Mechanische afscherming over de roterende 
elementen op de loopkat. 

IV.  BESLUIT 

In overleg met de leveranciers zijn de correcte drives 
voor dit project gekozen en besteld. Het uitgebreide 
PLC-programma is uitgewerkt, met nadruk op een 
performanter systeem, zowel op gebied van 
kwaliteitsbewaking als bedrijfszekerheid. Ook alle 
componenten voor automatische werking zijn 
aanwezig en deze mogelijkheid zal bij opstart 
uitvoerig getest worden, net als het anti-sway 
concept. Naast het PLC-programma is ook de HMI 
reeds volledig ontwikkeld (volledig tweetalig) en 
getoetst aan de gewenste functionaliteiten.  Als 
laatste werd het veiligheidsdossier bijgewerkt en 
werden concrete voorstellen naar een veilige 
machine gedaan.  
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