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I.  INLEIDING 

De masterproef wordt onder leiding van het bedrijf 

Wienerberger, divisie Pottelberg uitgevoerd. Deze 

fabriek produceert jaarlijks miljoenen kleidakpannen 

en hulpstukken onder de merknaam Koramic.  

 

Een dakpan wordt gevormd door middel van een 

revolverpers. Op de pers is er een metalen onder- en 

bovenmatrijs gemonteerd. Deze persen de 

voorbereide klei in een welbepaalde dakpan 

geometrie. Om ervoor te zorgen dat de klei na het 

persen niet blijft kleven aan de matrijzen, wordt de 

voorbereide klei voorzien van een ontkistingsolie, 

bestaande uit oleïne en mazout. Bovendien worden 

de metalen matrijzen voorzien van een speciale 

behandelding. Deze behandeling bestaat momenteel 

uit het manueel aanbrengen van 'kleine kratertjes' via 

een hamer en beitel. De behandeling is een 

arbeidsintensief proces dat per matrijs gemiddeld 

twee uur in beslag neemt. Daarom wordt er 

onderzocht of de anti-kleefbewerking bij de 

dakpanmatrijzen geautomatiseerd  kan worden. 

II.  DOELSTELLINGEN 

De masterproef bestaat uit het analyseren en 

eventueel aanpassen van de anti-kleefbewerking, het 

bestuderen van de metalen matrijzen én het 

construeren van een machine die het mogelijk maakt 

om de behandeling te automatiseren. Een 

productiecapaciteit van vier matrijzen per 

bewerkingscyclus en een flexibele aansturing zijn de 

hoofdeisen voor de machine. Tijdens het onderzoek 

wordt het stormpan 44 dakpanmodel gebruikt als 

referentie.  

III.  UITWERKING 

A.  Analyse van de anti-kleefbewerking  

De analyse van de anti-kleefbewerking start met een 

literatuurstudie. In deze studie wordt er gezocht naar 

betrouwbare papers die het kleefgedrag van klei en 

de eigenschappen ervan beschrijven. Typerende 

literatuur inzake het persen van klei in een dakpan 

vorm is niet gevonden. Er zijn evenwel algemene 

studies over het kleeffenomeen beschreven in de 

literatuur, alsook over het kleefprobleem van klei 

tijdens het boren in kleilagen [1] [2]. Belangrijk 

hierbij is dat het kleven kan gerelateerd worden aan 

zowel de adhesie en adhesieve wrijvingen tussen de 

klei en de metalen matrijzen, als aan de cohesie 

wrijving intern in de klei [3].  

 

Tijdens het persen wordt de kleikoek samengeperst 

en neemt deze de vorm aan van de matrijzen. De klei 

wordt dus naar buiten geduwd en zal als het ware 

scheren over het metalen oppervlak. Tijdens het 

scheren ontstaat er een afschuifkracht die kan leiden 

tot drie verschillende situaties. De situaties 

onderscheiden zich door de plaats waar er 

afschuiving kan optreden. Zo kan er eventueel 

afschuiving optreden langs het contactoppervlak 

en/of intern in de klei. Bij de eerste situatie treedt er 

afschuiving op langs het contactoppervlak van het 

metaal en de klei, maar niet intern in de klei. Als 

gevolg hiervan zal het kleeffenomeen niet optreden 

(figuur 1a). De andere twee situaties kunnen wel 

resulteren in het kleven van de klei aan de metalen 

matrijzen. Bij de ene situatie, waarbij de afschuiving 

optreedt intern in de klei en niet langs het 

contactoppervlak, treedt het kleven op (figuur 1b). 

De afschuifkracht overwint in dit geval de wrijving 

tussen de klei en de matrijs niet. Het zorgt wel voor 

afschuiving intern in de klei. Bij de andere situatie 
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treedt er geen afschuiving op (figuur 1c). Hierbij is 

de ontstane afschuifkracht dus kleiner dan de interne 

afschuifsterkte van de klei en kleiner dan de wrijving 

tussen de klei en de metalen matrijs. Het gevolg is 

dat de klei terug blijft kleven.  Figuur 1 geeft de 

verschillende situaties weer met de plaats waar 

afschuiving optreedt.  

 
Figuur 1: De verschillende situaties met de plaats waar 

afschuiving optreedt 

Een belangrijke parameter die invloed heeft op het 

kleeffenomeen is de (adhesieve) wrijving tussen de 

klei en het metaal. Deze wrijving wordt bepaald door 

zowel de structuur van de klei als de oppervlakte 

ruwheid van de matrijzen. Om het kleven dus tegen 

te gaan kan er ingespeeld worden op de 

samenstelling van de klei of de ruwheid van de 

matrijzen. Het aanpassen van de kleistructuur is duur 

en kan mogelijks andere negatieve gevolgen hebben 

voor het product. Daarom wordt er gekozen om de 

oppervlakte van de matrijzen te voorzien van een 

anti-kleefbewerking. Deze bewerking zorgt ervoor 

dat de oppervlaktestructuur van de matrijzen wordt 

aangepast, zodat het kleven wordt beïnvloed. 

 

De bewerking wordt aangebracht aan  de uitloop van 

de matrijs, de buitenkant. Deze wordt momenteel 

voorzien van ‘kratertjes’ die manueel worden 

aangebracht met  hamer en beitel. Door deze 

bewerking wordt het materiaal van de matrijs 

plaatselijk naar buiten geduwd en ontstaan er putjes. 

Deze leiden tot een groter en aangepast oppervlak. 

Doordat er tijdens deze bewerking grote krachten 

(stootkrachten) nodig zijn, kan dit moeilijk 

machinaal worden uitgevoerd. Om de behandeling 

toch te kunnen automatiseren wordt er een 

alternatieve anti-kleefbewerking gezocht.  

 

Het boren van kleine putjes in de werkvlakken is een 

bewerking die op een eenvoudige manier kan worden 

uitgevoerd. Er worden verschillende testen 

uitgevoerd om te kunnen besluiten dat het kleven van 

klei niet optreedt bij deze alternatieve behandeling. 

Eerst worden de proeven uitgevoerd op labo schaal.  

Vervolgens worden er langdurige testen uitgevoerd 

in de productie. Figuur 2 toont het verschil tussen de 

originele en alternatieve anti-kleefbewerking. 
 

 
Figuur 2: Verschil tussen de originele (links) en alternatieve 

(rechts) anti-kleefbewerking 

Uit de resultaten van de testen blijkt dat de 

alternatieve bewerking evengoed werkt als de 

originele bewerking. Het is dus mogelijk om de anti-

kleefbewerking, bestaande uit boringen, op een 

eenvoudige machinale methode aan te brengen. 

Figuur 3 geeft een dakpan weer die is geperst via een 

bovenmatrijs voorzien van de alternatieve 

bewerking.  

 
Figuur 3: Stormpan 44 die is vervaardigd  via een 

bovenmatrijs voorzien van de alternatieve anti-kleefbewerking 

B.  Metaalkunde van de dakpanmatrijzen 

Doordat de matrijzen nog moeten bewerkt worden 

met snijgereedschap, is het noodzakelijk om kennis 

te hebben over het soort materiaal waaruit de 

matrijzen zijn vervaardigd.  Uit materiaalonderzoek 

blijkt dat de metalen matrijzen vervaardigd zijn uit 

gietijzer met lamellengrafiet EN-GJL-300.  Dit 

materiaal is goed te bewerken via gebruikelijke 

snijgereedschappen, zoals HSS boren. Om de 

slijtvastheid van de matrijzen te vergroten worden 

deze gehard. Het nadeel hiervan is dat 

bewerkbaarheid daalt. Daarom wordt de anti-

kleefbewerking uitgevoerd voor het hardingsproces.  

C.  Construeren van de machine 

Het is mogelijk om een machine op te bouwen, 

aangezien het aanbrengen van boringen ook werkt 

als anti-kleefbewerking. De machine maakt het 

haalbaar om de bewerking op een automatische 
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manier aan te brengen. Het opbouwen van de 

machine start bij het ontwerpen van een mechanische 

constructie. De constructie zal bestaan uit een XYZ-

positioneersysteem dat voorzien is van een 

bewerkingseenheid. Het positioneersysteem is 

gedimensioneerd naar grootte en sterkte volgens de 

capaciteitseis van de machine en de aanwezig 

belasting. De aanwezig belasting bestaat uit het 

gewicht van de bewerkingseenheid en de 

krachten/koppels die ontstaan tijdens het boren. De 

bewerkingseenheid is bevestigd op de Z-as van het 

systeem en bestaat uit een spindelmotor en een 

rotatiemechanisme. De spindelmotor wordt gebruikt 

om de boringen aan te brengen. Het 

rotatiemechanisme wordt gebruikt om de 

spindelmotor te zwenken. Hierdoor is het mogelijk 

om bewerkingen onder een hoek van -90° tot 90° uit 

te voeren. Om het volledig systeem te dragen wordt 

er een metalen frame opgebouwd. Deze wordt 

voorzien van een bevestigingsbed waarop de 

matrijzen worden gemonteerd. Het frame wordt 

gedimensioneerd via berekeningen en een CAE-

analyse naar sterkte en stijfheid toe.  
 

Nadat de mechanische constructie is opgebouwd, 

wordt er een aansturing voor de machine gekozen.  

Na het vergelijken van verschillende controle 

systemen, wordt er besloten om een aansturing op te 

maken via componenten van het merk Beckhoff. De 

sturing is gebaseerd op het NC principe. Dit maakt 

het mogelijk om programma’s, opgemaakt in G-

code, uit te voeren. Zo wordt er een 

bewerkingsprogramma opgemaakt voor het 

stormpan 44 referentiemodel. De opbouw van de 

aansturing berust op de compact drive technologie. 

Dit houdt in dat het controlesysteem (bestaande uit 

de controller met I/O, de veiligheidsaspecten en de 

motor sturingen) één compact geheel vormt. Om de 

volledige machine aan te drijven worden er vijf 

synchrone servomotoren van het type AM8100 

gebruikt. De eigenlijke aansturing wordt 

geprogrammeerd in de TwinCAT ontwerpomgeving 

van Beckhoff. Hierbij wordt er ook een 

bedieningsplatform opgemaakt dat de operator de 

mogelijkheid biedt om de machine te bedienen.  

 

Het is noodzakelijk dat de applicatie voldoet aan de 

machinerichtlijn en veilig is voor gebruik. Dit omdat 

de machine zal worden bediend door een arbeider. 

Om die reden wordt er een risicoanalyse uitgevoerd. 

Toegepaste collectieve bescherming (een vaste 

afscherming) en bestuurstechnische maatregelen  

(veiligheids-deurschakerlaars en noodstop) zorgen 

ervoor dat de machine veilig is voor dagelijks 

gebruik.  Figuur 4 geeft de geconstrueerde machine 

weer. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figuur 4: De geconstrueerde machine 

Via een kostprijsanalyse wordt de componentkost 

van de machine berekend op 19 646, 07 euro. Door 

te automatiseren wordt er een arbeidsintensief proces 

uitgespaard. Dit zal ervoor zorgen dat de investering 

van de machine wordt terugverdiend binnen de twee 

jaar. Om de terugverdientijd van de investering te 

berekenen, wordt de Netto Constante Waarde 

(NCW) methode toegepast. 

IV.  BESLUIT 

Uit het positief resultaat dat vloeide uit het onderzoek 

van de anti-kleefbewerking wordt er een machine 

opgebouwd. Deze maakt het mogelijk om de 

aangepaste anti-kleefbewerking, opgemaakt in een 

G-code programma aan te brengen op een 

geautomatiseerde manier. In de toekomst zullen alle 

matrijs modellen bewerkt kunnen worden met de 

machine.  
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