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I.  INLEIDING 

A.  Wienerberger 

Wienerberger België maakt deel uit van de 

internationale groep Wienerberger. De groep is de 

grootste baksteenproducent in de wereld en staat 

Europees op nummer één in de productie van 

kleidakpannen.  

 

De afdeling Pottelberg produceert kleidakpannen 

waarbij lokaal gewonnen klei volledig verwerkt 

wordt tot afgewerkte dakpannen. 

B.  Projectomschrijving 

Na het bak- en koelproces van de kleidakpannen 

(Figuur 1) volgt een visuele kwaliteitscontrole. 

Hierbij worden zowel de haaksheid als de vlakheid 

van de gevelpannen manueel steekproefsgewijs 

gecontroleerd. Vermits deze controle subjectief is, 

wordt geopteerd voor een alternatief die bovendien 

volautomatisch verloopt in plaats van manueel en 

steekproefsgewijs. 

In deze masterproef dient een proefopstelling te 

worden gerealiseerd die de controle contactloos 

uitvoert. Het moet echter ook mogelijk zijn deze 

opstelling later in de productie te implementeren 

inclusief het controleren op andere types pannen. 

  

 

 

Tijdens de productie bevinden de pannen zich op een 

transportband waarbij de positie variërend is. De 

pannen bewegen aan een snelheid van ± één pan per 

seconde. Alle pannen bestaan niet enkel uit 

verschillende vormen maar ook verschillende 

afwerkingen, zoals kleur en vernis. Het is dus 

belangrijk dat deze factoren geen problemen vormen 

bij het controleren van de pannen. 

 

II.  DOELSTELLINGEN 

Er moet gezocht worden naar  verschillende 

mogelijkheden om een visuele controle op 

dakpannen uit te voeren. Hierbij moet hoofdzakelijk 

rekening worden gehouden met de nauwkeurigheid 

en meetsnelheid. 

 

Tijdens het produceren moet de opstelling  flexibel 

zijn bij het wisselen tussen verschillende recepten.  

 

III.  RESULTATEN 

Om de dakpannen contactloos te meten zijn enkele 

mogelijkheden ter beschikking zoals een contour-, 

2D- en 3D meting. Bij zowel de contour- als de 2D 

meting bestond het probleem dat de meetresultaten 

uitweken door de variabele positie van de dakpannen. 

Daarom werd gekozen voor een 3D systeem waarbij 

de variabele positie geen invloed meer heeft vermits 

deze beelden nadien kunnen uitgelijnd worden. 
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A.  Sensor 

Na onderzoek bleek de lasersensor een uitstekende 

oplossing te zijn, daar deze een volledig 3D point 

cloud kunnen vormen terwijl de pan zich 

voortbeweegt. Deze werkt aan de hand van het 3D 

laser line scan principe [1] waarbij een reeks 

laserpunten worden uitgestraald en de gereflecteerde 

punten terug worden opgenomen door een sensor. 

Indien de positie van de laser en de sensor en de 

afstand tussen beiden gekend zijn, kan aan de hand 

van de sensorpositie de hoogte van de laserpunten 

bepaald worden. Deze methode heet het 

triangulatieprincipe (Figuur 2). 

 

 

Aan de hand van formule (1) kan de hoogte van het 

object tot de sensor berekend worden: 

 

𝑍𝑎 =
𝑏

𝑡𝑎𝑛𝛼+𝑡𝑎𝑛𝛽
  (1) 

 

De verschillende vereisten voor een goede sensor 

zijn: 

- Nauwkeurigheid 

- Resolutie 

- Beschikbare software 

- Field of view 

- Kostprijs 

 

Op basis van deze criteria werd beslist om voor de 

LMI Gocator 2370 (Figuur 3) te kiezen. Het is een 

intelligente sensor met reeds aanwezige software op 

het toestel wat de kostprijs flink naar beneden drukt. 

Alle initiële berekeningen vinden reeds plaats in de 

sensor. 

 

 

 

 

 

Bij andere sensoren was het noodzakelijk om nog een 

computer aan te schaffen.  

Na de nodige software-instellingen is het momenteel 

mogelijk om de hoeken van de dakpannen te meten 

met een nauwkeurigheid tot ±0,3°. 

 

B.  Proefopstelling  

Er werd een proefopstelling (Figuur) geconstrueerd 

waarbij de sensor op een kar is gemonteerd die over 

de dakpannen kan rijden. 

 

De opstelling bestaat uit ruwe materialen, zo bestaan 

de wielen uit eenvoudig plastic en zijn de rails 

geconstrueerd uit ruw ijzer. Dit wil zeggen dat, 

wanneer de kar over de oneffen rails rijdt, er veel 

trillingen ontstaan waardoor de sensor beweegt en de 

nauwkeurigheid van de meetpunten daalt. Door een 

constructie te bouwen met beter materiaal zal dit ook 

hogere nauwkeurigheden opleveren. 

 

  

Figuur2: Triangulatieprincipe (overgenomen uit [1] p.7) 

 

Figuur 4: Proefopstelling 

Figuur 2: LMI Gocator 2370 
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In de opstelling staat de PLC (Siemens S7-1200), de 

HMI (Siemens TP700) en de sensor met elkaar in 

verbinding via een Industrial ethernet verbinding 

(Figuur 5).  

C.  Programma 

Het volledige systeem wordt bediend via de HMI die 

de PLC stuurt. Figuur 6 geeft een vereenvoudigde 

flowchart weer van het programma. Op de HMI staan 

de verschillende types pannen ter beschikking om 

een keuringsproces te doorlopen. Eenmaal het type is 

geselecteerd, stuurt de PLC een activatiecommando 

naar de sensor, via het Modbus TCP Protocol. 

 

Daaropvolgend zal de sensor beginnen meten en de 

meetdata doorsturen naar de PLC. De PLC staat in 

voor de volautomatische keuring van de pannen, 

onderverdeeld in klassen A, B en C (A de beste klasse 

en C de slechtste klasse). 

Aan de hand van vooraf geprogrammeerde marges 

wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

klassen. Er vinden twee keuringen plaats op de pan 

(vlakheid en hoek) met elk hun eigen klasse waarbij 

de slechtste klasse van de twee de algemene klasse 

van de pan bepaalt. Op de HMI komen zowel de 

meetresultaten als de verschillende klassen van de 

pan terecht. Momenteel is het  mogelijk  om drie 

verschillende types pannen te controleren en wordt 

een logboek bijgehouden met alle meetgegevens en 

resultaten. 

IV.  BESLUIT 

De keuring van de pannen verloopt volautomatisch 

en er kan op eenvoudige wijze gewisseld worden 

tussen verschillende types. Er werden al enkele 

uitbreidingen toegevoegd zoals een logboek die alle 

meetdata bijhoudt en de keuring van twee andere 

types pannen. 

 

Door een probleem met de encoder is de opstelling 

niet in staat metingen op hoge snelheid uit te voeren. 

De sensor ontvangt namelijk pulsen van de encoder 

terwijl de opstelling stil staat. Dit resulteert in 

vervormde beelden die zich sterker voordoen naar 

mate de kar sneller over de pannen loopt. 

 

Om nog nauwkeurigere resultaten te bekomen kan 

een nieuwe proefopstelling gebouwd worden zodat er 

geen trillingen meer ontstaan tijdens het verplaatsen 

van de kar. 

 

Op dit moment is de proefopstelling in gebruik 

genomen door twee studenten die verder metingen 

uitvoeren op verschillende pannen. Door middel van 

enkele kleine aanpassingen is het systeem klaar voor 

implementatie in de productiehal. 
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Figuur 6: Vereenvoudigde flowchart 

Figuur 5: Opstelling 
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