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I.  INLEIDING 

A.  Almeco 

Het bedrijf Almeco is opgericht in 1974. Dit  

familiebedrijf is gespecialiseerd in industriële 

ventilatoren, koeltorens en droogsystemen [1]. De 

firma biedt aan zijn klanten de meest geschikte 

oplossing voor het behandelen en transporteren van 

vloeistoffen en gassen. Met een uitgebreid gamma 

aan standaarduitvoeringen of op maat gemaakte 

configuraties wordt aan de specifieke noden van de 

klant voldaan.  

B.  Situering masterproef 

De beoogde masterproef valt onder de Business 

Unit van de droogsystemen. Via een afblaassysteem 

kunnen producten gedroogd worden. Deze 

producten zijn op te delen in de voedingsindustrie 

(conservenblikken, bokalen, verpakte producten, 

…), drankindustrie (blikjes, glazen flesjes, PET-

flessen,…), industriële toepassingen(profielen, 

onderdelen, kabels,…) of het afblazen van resten 

(houtspanen, stof, vuil,…).  

 

De voedingsindustrie is een belangrijk 

toepassingsgebied die in de markt niet weg te 

denken is. Met de huidige droogsystemen is het niet 

mogelijk om op gekartelde producten zoals 

conservenblikken, bokalen en petflessen de 

waterdruppels voldoende af te blazen. In deze 

masterproef wordt een optimalisatie gezocht voor 

het drogen van conservenblikken. Deze 

optimalisatie geeft een meerwaarde voor het bedrijf 

                                                           
 

zodat zij een belangrijke speler kunnen worden in 

de markt van de droogsystemen.  

II.  DOELSTELLINGEN & AANPAK 

Het doel van deze thesis is het ontwikkelen van  een 

optimaal droogsysteem voor conservenblikken. In 

dit onderzoek wordt de invloed van verschillende 

parameters op de droogresultaten bestudeerd. Door 

rekening te houden met de parameters in Tabel 1 kan 

uiteindelijk een optimaal droogsysteem bekomen 

worden.  

Na de nodige kennis over de afblaascomponenten 

komt de testfase aan bod. Met behulp van de 

opstellingen die beschikbaar worden gesteld, zal de 

invloed van de verschillende  parameters bestudeerd 

worden. Om de  invloed van elke parameter op het 

droogresultaat  te bestuderen, zal  er telkens een 

andere meting uitgevoerd worden. De parameters 

kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën: de 

plaatconfiguratie en de invloedparameters. 

Tabel 1: Invloedparameters& plaatconfiguratie  

Invloedparameters 

 Luchtdruk 

 Snelheid transportband 

 Configuratie buissysteem 

 Afstand tot blik 

 Aantal passages 

Plaatconfiguratie 

 Gleufbreedte 

 Gleufprofiel 

 Hellingshoek gleuf 

 Schuinstelling gleuf 

 

Uit de verschillende metingen wordt de 

instelwaarde van iedere parameter die behoord tot 

de beste meetresultaten  gebruikt om een optimale 

plaat te ontwerpen. Na het ontwerp komt de 

realisatie van de ultieme plaat. Daarbij wordt 
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prijstechnisch onderzocht of 3D printen voordelen 

biedt t.o.v. CNC-frezen.  

Op het einde van de thesis zijn controlemetingen 

uitgevoerd op de ultieme plaat, rekening houdend 

met de verschillende parameters.  

III.  RESULTATEN 

Een eerste belangrijke parameter is de snelheid van 

de transportband. Bij een verhoging van de snelheid 

zijn de droogresultaten lager. Deze parameter is 

klantafhankelijk en kan dus niet aangepast worden. 

Om de samengeperste lucht van de ventilator naar 

het afblaascomponent (Jetplates) te brengen worden 

FlexflyteSuper buizen gebruikt. De buisconfiguratie 

bepaalt wat het drukverlies is over de leidingen. Dit 

verlies is te beperken door een zo groot mogelijke 

diameter te gebruiken en zo weinig mogelijk 

vertakkingen te maken [3]. 

Door de afstand tot het blik te verkleinen worden 

betere droogresultaten verkregen zonder iets aan het 

vermogen te veranderen. In het ideaal geval zou 

deze afstand nul zijn. Praktisch is dit niet haalbaar 

omdat de blikken nog door de Jetplates moeten 

kunnen passeren en de waterdruppels moeten de 

kans krijgen om zich van het blik naar de omgeving 

te verplaatsen.  Er is een minimum afstand nodig 

van 3 à 5 mm [2]. 

Uit de metingen is gebleken dat een gleufbreedte 

van 1,5mm een goede waarde is.  Een te kleine 

breedte geeft mindere droogresultaten. Naarmate de 

gleufbreedte groter is, leidt dit tot een groter 

opgenomen vermogen in vergelijking met de 

verbetering van de resultaten.  

De bouw van de Jetplates is zodanig geconstrueerd 

zodat de platen gemakkelijk te vervangen zijn. In 

deze platen zijn gleuven gefreesd om de lucht naar 

de conservenblikken te blazen. Tijdens de 

masterproef is de invloed van het type gleuf 

onderzocht om te proberen betere droogresultaten te 

bekomen. Uit al de ontworpen platen blijkt dat het 

Y-profiel samen met het luchtmes de beste 

droogresultaten geven wanneer recht op het product 

wordt geblazen.  Daarentegen geeft het schuine 

luchtmes betere meetresultaten door juist schuin op 

het product te blazen. Bij het ontwerp van de 

definitieve plaat zullen de positieve eigenschappen 

van beide platen gecombineerd worden.  Dit is een 

Y-profiel waarbij de benen schuin gesteld worden. 

Door schuin te blazen met een kleine hoek van 10 

graden wordt voldoende kinetische energie gebruikt 

om het water weg te blazen van het conservenblik. 

Een klein gedeelte van de kinetische energie zal 

ervoor zorgen dat het water naar de buienkant 

geduwd wordt. 

Uit de vergelijking tussen de spleet met de 

kiekenpoten en de Y-spleten is gebleken dat de 

middelste poot van de kiekenpoot van weinig 

belang is. Bij een groter gleufoppervlak zal het  

opgenomen vermogen stijgen. Daarom zal in de 

ultieme plaat de Y-gleuf vervangen worden door 

een V-profiel om zo weinig mogelijk energie te 

verbruiken. Energie is voor de klant een belangrijke 

parameter. 

De hellingshoek van beide benen is ook een 

belangrijke parameter.  Hoe kleiner de hellingshoek, 

hoe beter omdat het water geleidelijk aan van het 

conservenblik wordt geblazen. Een hellingshoek 

van 10 à 15 graden is een goede waarde. 

 
Figuur 1: Constant vermogen versus aantal passages 

De luchtdruk en het aantal passages door de 

Jetplates worden samengenomen. De droog-

resultaten voor deze meting is in Figuur 1 terug te 

vinden.  Bij een constant vermogen is het resultaat 

beter om het aantal passages te verhogen en dit bij 

een lagere druk. Een hogere druk maar met minder 

passages geeft daarentegen een minder 

droogresultaat. Een tweede vaststelling is door een 

extra passage te nemen bij een lager vermogen de 

droogresultaten beter zijn dan minder passages bij 
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een hoger vermogen.  Een lagere druk zorgt ervoor 

dat een kleinere ventilator kan gekozen worden  wat 

leidt tot een lager geluidsniveau en kostprijs. Een 

lager vermogen leidt tot een lagere energieprijs. Het 

aantal passages zorgt ook voor een beter visueel 

aspect. Sommige klanten vinden het visueel aspect  

belangrijker dan de procentuele droogresultaten 

terwijl dat bij andere klanten omgekeerd is. 

 
Figuur 2: Definitieve plaat 

Bij het ontwerp en realisatie van de definitieve plaat 

op Figuur 2 is de vergelijking gemaakt tussen 3D 

printen en CNC-frezen.  De beide werkingen is 

precies het tegenovergestelde. Een 3D printer begint 

met een lege ruimte en voegt materiaal toe tot de 

gewenste vorm. CNC-frezen begint met een massief 

blok materiaal en neemt materiaal weg tot de 

gewenste vorm ontstaat. Bij CNC-frezen stijgt de 

prijs naarmate de complexiteit toeneemt. Deze prijs 

kan onderdrukt worden als de seriegrootte 

toeneemt. Daarentegen is bij 3D printen de prijs 

onafhankelijk van de complexiteit en seriegrootte. 

In Tabel 2  zijn de belangrijkste voor- en nadelen  

opgesomd van beide technieken. 
Tabel 2: Voor- en nadelen 3Dprinten en CNC-frezen 

 3D printen CNC-frezen 

V
o

o
rd

el
en

 

 Onbeperkte vormvrijheid 

 Rechtstreeks vanuit   

    computermodel 

 Voordeliger bij kleine series    

     met complexe vormen 

 Prijs onafhankelijk  van 

seriegrootte 

 Vrije materiaalkeuze 

 Vrije keuze kwaliteit 

 Goede oppervlakte- 

kwaliteit 

 Hoge nauwkeurigheid 

 Prijs onafhankelijk 

materiaalvolume 

N
a

d
el

en
  Beperkte materiaalkeuze 

 Prijs afhankelijk van 

materiaalvolume 

 Niet waterdicht 

 Beperkte afmetingen 

 Dure productietechniek 

 Prijs afhankelijk  van  

complexiteit 

 Beperkte vormvrijheid 

 Nadeliger bij kleine 

series 

Uit de berekende prijsoffertes is er weinig verschil 

tussen beide technieken voor het maken van de 

definitieve plaat. Als  naar complexere vormen 

overgestapt wordt, zal het CNC-frezen duurder 

worden terwijl dit bij  3D printen weinig verandert.  

Bij aankoop van een 3D printer door de firma zal de 

kostprijs om de plaat zelf te maken weinig 

verschillen als het door een externe firma uitbesteed 

wordt. Hierbij moeten minstens 30 droogboxen of 

in de plaats nog andere stukken gemaakt worden. 

In de eindfase zijn controlemetingen uitgevoerd op 

de ultieme plaat waarbij de belangrijke parameters 

optimaal gebruikt zijn. Maar na de metingen is 

gebleken dat de plaat met het schuine luchtmes de 

beste resultaten geven en niet de ultieme plaat. De 

V-opening moet er voor zorgen  dat er turbulenties 

ontstaan tussen de benen van de V-spleet. Deze 

turbulenties zorgen ervoor dat de waterdruppels 

moeilijker van het blik worden geblazen.    

IV.  BESLUIT 

 

Na het beëindigen van deze thesis kan besloten 

worden dat al de parameters uit Tabel 1 een invloed 

hebben op het droogresultaat. De afstand tot het blik 

en de bandsnelheid zijn één van de belangrijkste 

parameters uit Tabel 1. De kennis van het bedrijf  

wordt hierbij bijgeschaafd naar de toekomst toe. 

Deze kennis kan gebruikt worden om de klant meer 

te informeren en te helpen bij hun vraag. Met 

behulp van 3D printen zullen contourplaten 

gemakkelijk kunnen gefabriceerd worden. Er is 

tevens een project gestart om een plaat te maken  

die de contour volgt van een potje kattenvoer om zo 

de afstand klein te houden en dit met behulp van  

3D printen. Dit kan een eerste stap zijn wat  leidt tot 

aanschaffing van een 3D printer in de komende 

jaren.  
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