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I.  INLEIDING 

A.  Altachem 

Altachem is gelegen in het Oost-Vlaamse Deinze en 
is gespecialiseerd in ventielen, pistolen en 
accessoires voor PU-schuimen. Het bedrijf behoort 
momenteel tot de Lindal Group. Producten worden 
aangekocht, opgeslagen in hun magazijn, verpakt, 
geassembleerd en terug verhandeld. De masterproef 
is toegespitst op het automatisch registreren en 
opvolgen van de PU-schuimpistolen. 

B.  Labelen, registreren en opvolgen 

Altachem beschikt over een ERP-pakket waarmee 
het momenteel de administratie opvolgt. Dit SAP 
Business One pakket bevat de orders voor zowel 
aankoop, productie als verkoop. Op de werkvloer 
worden ook de productietijden en productie-
aantallen keurig bijgehouden. Pistolen arriveren in 
dozen  en worden opgeslagen in het magazijn 
(Figuur 1). Altachem gebruikt een extern magazijn 
enkele kilometers verderop. Er bestaan drie grote 
categorieën: High-End Full Metal guns, Mix guns 
en Low-End Plastic guns. Momenteel graveert 
Altachem zelf de serienummers op de metalen guns. 
Dit graveren moet in een later stadium door de 
leverancier gebeuren. De gegraveerde serie-
nummers worden bijgehouden in het SAP-systeem. 
De pistolen worden gecontroleerd en van de nodige 
brochures en stickers voorzien. In de toekomst 
zullen de pistolen gegraveerd aankomen en per doos 
gelabeld worden. Alle pistolen in de doos zullen dus 
hetzelfde serienummer hebben. Het correct labelen 

                                                             
 

en registreren van de dozen wordt daardoor van 
groot belang. Een volledige traceerbaarheid van elk 
pistool moet immers gewaarborgd worden. 
Altachem draagt kwaliteit hoog in het vaandel en 
volgt ook strikte kwaliteitsprocedures. Er moet in de 
thesis op zoek gegaan worden naar een manier om 
de pistolen zo goed mogelijk te registreren. 
 

 
Figuur 1: Schematische voorstelling productflow 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van de thesis is ten eerste een praktische 
uitvoering van een scanapplicatie om dozen te 
registreren. De op maat gemaakte applicatie moet 
gekoppeld worden aan SAP. Er wordt van nul 
gestart en geluisterd naar de noden van het bedrijf. 
Ten tweede wordt er een studie gemaakt rond het 
toepassen van RFID bij metalen onderdelen, zoals 
de guns, in Altachem. Het toepassen van RFID is 
een verdere stap in het automatisch registreren van 
hun producten. Het simultaan uitlezen van guns op 
palletniveau wordt onderzocht met de nieuwste tags 
en RFID-apparatuur. Verschillende mogelijkheden 
worden getest en onderzocht in het lab. 

Automatisch systeem voor productregistratie en 
opvolging 

Student: Pieter Behaeghel  
Promotoren: Wouter Van haute, Johannes Cottyn    

In samenwerking met: Altachem NV              Academiejaar 2014- 2015 



 2 

III.  RESULTATEN 
Er is een scanprogramma gemaakt in VB.NET. Het 
programma is gekoppeld met een scanner via een 
RS232/USB interface. De scanner heeft een display 
met 16 toetsen, de applicatie kan bijna volledig 
vanop de scanner aangestuurd worden. Het scannen 
gebeurt op verschillende tijdstippen tijdens het 
productieproces. De producten worden gescand bij 
het ontvangen, het transporteren van magazijn en 
het verwerken tot afgewerkt product. De operator 
geeft via de scanner de nodige gegevens zoals het 
ordernummer mee. Tijdens het scannen wordt een 
lijst bijgehouden van de laatst gescande artikelen, 
telkens met hun bijhorende aantallen. Alles wat 
gescand is, kan nadien nog steeds aangepast worden 
vooraleer het aan SAP gekoppeld wordt. Het 
koppelen gebeurt d.m.v. een XML-bestand dat door 
het programma (Figuur 2) gecreëerd wordt. 
Daarnaast genereert het programma ook een .xlsx 
bestand dat kan worden afgedrukt om aan de pallet 
te bevestigen. Het blad bevat een lijst met 
serienummers en barcodes die aanwezig zijn op die 
welbepaalde pallet. 

 
Figuur 2: Overzicht scanprogramma 

Het programma is enkel bruikbaar voor de pistolen 
met het nieuwe voorgegraveerde serienummer. 
Enkel dan is er een barcode met een serienummer 
per doos aanwezig. In tegenstelling tot een uniek 
nummer per pistool. Het manueel scannen blijft 
haalbaar doordat niet elk pistool uit de doos moet 
gehaald worden. Het traceren blijft beperkt tot op 
doosniveau, maar dit is geen probleem aangezien 
een volle doos de kleinst verkochte hoeveelheid is. 

De volledige productflow bij Altachem is 
onderzocht. Hieruit blijkt dat het toepassen van 
RFID ervoor kan zorgen dat het magazijn volledig 

geautomatiseerd kan worden. Zo is er heel wat 
beweging in het magazijn van verschillende 
onderdelen. Voor de productie van ventielen zijn er  
per type, drie aparte componenten nodig die uit het 
magazijn komen. Door deze automatisch te 
identificeren, kunnen ze tot aan de machine 
gebracht worden met behulp van een automatisch 
transportsysteem. 

Het barcode systeem kan niet toegepast worden op 
de productie van ventielen omdat er geen eenduidig 
serienummer aanwezig is. Op elke doos moet het 
typenummer dat nu in SAP wordt ingegeven, 
aanwezig zijn in barcodevorm. De leveranciers 
moeten hiervan op hoogte gebracht worden. In 
principe kan Altachem ook zelf de dozen labelen 
maar gezien het relatief grote aantal dozen is dit niet 
haalbaar. 
De RFID-studie toont aan dat er heel wat opties 
mogelijk zijn bij het toepassen van een RFID-
systeem. In het XiaK lab worden tests gedaan met 
verschillende metalen onderdelen. Deze tests zijn 
een vervolg op een eerder uitgevoerde 
haalbaarheidsstudie van XiaK voor Altachem. Het 
uigangspunt was toen: een volledige pallet uitlezen 
op itemniveau. Maar dan bleek dat het met de op 
dat moment beschikbare technologie niet mogelijk 
was om een volledige pallet met metalen pistolen 
uit te lezen op een aanvaardbare tijd. Toch niet 
wanneer de producten gelabeld worden op 
productniveau, waarbij 480 producten in één keer 
moeten worden geregistreerd. In de thesis wordt 
verder gebouwd op deze studie. Heel wat nieuwere 
soorten tags die toen niet beschikbaar waren, 
worden nu getest. De nieuwe on-metal tags leveren 
betere resultaten op, maar de tijd die nodig is voor 
het scannen is nog niet optimaal. Door de grote 
hoeveelheid metaal op een klein oppervlak zijn de 
storingen nog te sterk om met grote zekerheid te 
kunnen zeggen dat alle tags effectief uitgelezen zijn. 
De tests bestaan uit het aanbrengen van 
verschillende soorten flexibele en harde UHF-tags 
op de metalen pistolen en het opzetten van 
verschillende gate opstellingen (Figuur 3). De 
resultaten tonen aan dat de hoeveelheid producten 
een grote rol speelt. Hoe meer producten er gescand 
moeten worden, hoe langer het duurt voor ze 
allemaal uitgelezen zijn. Er moet altijd gescand 
worden totdat met zekerheid kan gezegd worden dat 
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alle tags uitgelezen zijn. De tags worden ook met 
andere metalen producten uitgetest. 

Het correct positioneren van de antennes helpt het 
scanproces te verbeteren. Verschillende draadloze 
principes om tags simultaan te kunnen uitlezen zijn 
bekeken. Vaak zijn deze wel door de fabrikant 
vastgelegd in het toestel. Verschillende toestellen 
worden uitgeprobeerd, zowel vast als mobiel. De 
sterkte van het veld waarmee de tags uitgelezen 
worden kan wel ingesteld worden en heeft een 
aanzienlijk effect.  

 
Figuur 3: RFID- testopstelling 

De keuze van de tags speelt de belangrijkste rol, 
verschillende on-metal hard tags worden uitgetest. 
Alle tests gebeuren met UHF-tags, wat wel een 
nadelig effect heeft bij metalen onderdelen. Daar 
hebben de  HF-tags en LF-tags een voordeel. Het 
nadeel daarbij is wel dat de afstand waarop ze 
kunnen uitgelezen worden aanzienlijk verkort 
wordt. Bij een opstelling waarbij een pallet door een 
gate wordt getrokken moet namelijk een voldoende 
grote afstand mogelijk zijn. 
Het gebruik van RFID is nog altijd vrij duur 
wanneer de tags zich in een open cyclus bevinden, 
zoals het geval bij Altachem. De tags worden 
gebruikt tijdens de interne productie en verdwijnen 
daarna uit het bedrijf. Het is goedkoper om tags te 
hergebruiken door ze op bepaalde productdragers te 
bevestigen. Verschillende bestaande cases zijn 
hierbij vergeleken met de case in Altachem. Zo 
wordt gekeken of het niet mogelijk is om tags per 
pallet te bevestigen en achteraf te hergebruiken. 

IV.  BESLUIT 

Het praktische deel is volledig uitgewerkt op het 
niveau van de pistolen. Deze kunnen met behulp 

van een barcode scanner en het scanprogramma 
automatisch in SAP geregistreerd worden. Voor de 
andere goederen in het bedrijf zoals de ventielen 
zijn de stappen naar het toepassen van het barcode 
programma gedefinieerd. In de toekomst kunnen 
deze ook automatisch geregistreerd worden. 

De resultaten van de testen met RFID beschrijven 
dat de keuze van de juiste tags en opstelling niet 
altijd evident is. Voor de case in Altachem blijkt 
een scanning op doosniveau het beste. RFID 
toepassen op itemniveau zal een te dure zaak 
worden. De tijd dat het scannen van een volledige 
pallet in beslag neemt is ook te lang. Uit het 
onderzoek blijkt wel dat de RFID-markt niet stil 
staat, fabrikanten ontwikkelen steeds betere en 
nieuwere tags. 
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