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I. I

Duva choc-o-fruits is gevestigd te Deinze en is ge-
specialiseerd in het produceren van allerhande pra-
lines. De ster van het gamma is de cerisette, maar
ook andere producten maken deel uit van het assor-
timent zoals: orangettes, citronettes , etc. Kortom
allerlei soorten pralines met fruit als basis.
Deze thesis focust zich alleen op de automatisatie
van de cerisetteproductie. Even wat duiding bij het
woord ”cerisette”: dit is de benaming voor pralines
opgebouwd uit op likeur bewaarde krieken verhuld
in een laag suiker met daarboven nog een laagje
chocolade.
Het huidig manueel proces moet geautomatiseerd
worden om enerzijds de capaciteit te verhogen en
anderzijds loonkost van de productie te reduceren,
dit rekening houdend met de specifieke procesei-
sen gesteld door Duva. Het betreft vooral een con-
ceptuele uitwerking met proof of concept via pro-
totypes.
Om dit te realiseren en achteraf wat achtergrond te
bieden zal een uitgebreid research dossier voorzien
worden. Deze masterproef werd gebaseerd op een
laterale denkwijze.
Als laatste worden ook prototypes gebouwd en ge-
test om na te gaan of de eisen van elk specifiek
proces wel bereikt worden zodat het eindproduct
minstens dezelfde kwaliteit behaalt.

II. P

Het te automatiseren deel bevindt zich in het begin
van het productieproces. Hier kan het proces in
drie grote stappen verdeeld worden, namelijk: het
aanvoeren van de krieken, het sorteren op kwali-
teit en het onderdompelen in suiker. Deze stappen
worden uitgevoerd door drie werknemers die paral-
lel werken.
Het aanvoeren van de krieken gebeurt via grote
droogplaten. De krieken worden de dag voordien
verdeeld over deze platen zodat ze doorheen de
nacht kunnen drogen. Door de droge kriekhuid kan
de suiker beter hechten. Tijdens de shift neemt elke
werknemer één plaat en neemt kriek per kriek van
de plaat. De krieken worden individueel kort ge-
ïnspecteerd vooraleer ze verder gebruikt worden.
Wanneer een werknemer een goede kriek in de
hand heeft, wordt de kriek in een suikerbad ge-
gooid en ondergedompeld met een speciaal vorkje.

Met deze vork wordt de kriek ook terug uit het bad
gevist en op de transportband geplaatst. De band
brengt de kriek naar een volgende stap in het pro-
ces. Alles wat volgt na de beschreven stappen be-
hoort niet meer tot de scoop van de thesis.
Elke stap binnen het proces zal een bijhorende
naam krijgen. De aanvoer zal beschreven wor-
den als aanvoersysteem. De visuele inspectie die
de werknemer uitvoert zal vervangen worden door
een sorteersysteem. En de laatste stap zal als dop-
systeem door het leven gaan.

III. A

Een uitgebreide analyse van de kriek is belangrijk
om bij elk deelproces de correcte keuzes te kun-
nen maken. Ook is het analyseren van het eindpro-
duct belangrijk om een vergelijking te maken tus-
sen het geautomatiseerde proces en zijn manuele
variant. Zo kan de performantie van de automati-
satie in kaart gebracht worden.
Om de keuze voor het sorteersysteem te onderbou-
wen werden enkele analyses uitgevoerd. Hierbij
horen bijvoorbeeld de analyse naar de vorm, de
kwaliteitseisen en het verband tussen de verschil-
lende afmetingen. Sommige concepten steunen na-
melijk op bepaalde verbanden en hier zijn gerichte
analyses voor nodig. Een voorbeeld hiervan is het
verband tussen het gewicht en de afmetingen van
de kriek. Zo kan een concept waarbij de krieken ge-
wogen worden een plausibele oplossing zijn voor
het sorteren van de krieken.
Bij het dopsysteem is de suikerlaag de belangrijk-
ste parameter. Daarom werd een uitgebreide ana-
lyse gemaakt van onder andere de dikte van de sui-
kerlaag, het procentueel aandeel op het totaalge-
wicht en de algemene vorm. Bij de vorm is het
vooral belangrijk om een goed voetje aan de ceri-
sette te geven, zodat deze in het verdere proces niet
omvalt. Ookmoet de suikerlaag volledig dicht zijn
om de uitwisseling tussen de likeur en de suiker
niet te verstoren. Op figuur 1 zijn voorbeelden te
zien van een goede suikerlaag.
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Figuur 1: Enkele voorbeelden uit de suikerlaagana-
lyse

IV.

Om elk proces zo gericht mogelijk uit te werken,
werd het project opgedeeld in drie grote deelpro-
cessen. Voor elk deelproces werden verschillende
strategieën gezocht om deze te automatiseren. De
bekomen concepten zijn zowel gebaseerd op be-
staande oplossingen als volledige nieuwe ontwer-
pen. Enkele voorbeelden hiervan zijn te vinden op
figuur 2.

Sorteren via rollen Grijper dopsysteem

Figuur 2: Enkele voorbeelden uit de ontwerpfase

Elk concept werd vervolgens omschreven met zijn
voor- en nadelen. Ongeacht de slaagkans van een
concept werd de bewandelde denkpiste toch neer-
geschreven omdat ideeën hieruit mogelijk toege-
past kunnen worden in combinatie met andere con-
cepten. Daarom werd niets geëlimineerd op voor-
hand. Een voorbeeld hiervan zijn de fixatiekokers
uit het dopsysteem.

V.

Om een uiteindelijke keuze te maken tussen de ver-
schillende concepten werden ze één voor één ge-
toetst aan vijf belangrijke parameters, elk met hun
eigen gewicht. Er werd een top drie gekozen op
basis van de behaalde score. Deze drie concepten
werden dan verder uitgewerkt en via praktische tes-
ten getoetst aan de werkelijkheid. Om deze testen
uit te voeren werd meestal een prototype ontwik-
keld. Zoals bij het testen van de grijper. Op fi-
guur 3 is het prototype te zien. Telkens stak er één

concept bovenuit dat als finale oplossing gekozen
werd.

Figuur 3: Het prototype van de grijper, geïnstalleerd
op een Fanuc robot.

VI.

A. Aanvoersysteem
De aanvoer van krieken wordt voorzien door een
trilvoeder. Dergelijke voeders hebben een opvang-
bak met een spiraal in de wand verwerkt, door de
trillingen bewegen de krieken op de spiraal naar
boven toe. Hiermee kan dus een constante flow
van krieken gecreëerd worden. Om de productie-
lijn te voeden is er echter maar één kriek nodig op
een discreet tijdstip. Daarom is er aan het einde
van de trilvoeder een schuifsysteem aanwezig dat
indien nodig een kriek uit de wachtrij duwt en zo in
het proces brengt. Het aanbrengen van de krieken
in de trilvoeder zal handmatig blijven. De voor-
naamste reden hiervoor is dat tijdens de uptime van
de machine een supervisor aanwezig dient te zijn.
Het bijvullen van de trilvoeder kan dus in zijn ta-
kenpakket opgenomen worden.
Een trilvoeder is reeds een proven technology en
werd daarom niet getest in deze thesis. De werking
van de schuif daarentegen werd wel gecontroleerd,
die werd zodanig ontworpen dat maar één kriek per
keer geleverd wordt.

B. Sorteringssysteem
Er werd gekozen voor een rouletteconcept als sor-
teringssysteem. De werking van de roulette ba-
seert zich op het verschuiven van een diamantvor-
mige opening. De kriek kan enkel door de opening
indien de grootste diameter erdoor kan. Zo wordt
dus effectief de grootste diameter gemeten. De ro-
terende schijf zal telkens 30° verdraaien, zodat een
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nieuwe kriek in het systeem kan geïntroduceerd
worden. De krieken in het proces worden gesor-
teerd via de plaats waar ze door de schijf vallen.
Hiervoor zal een opvangsysteem voorzien zijn om
enkel de goede krieken op te vangen. Op figuur 4 is
de roterende schijf te zien met de groter wordende
opening evenals het schuifmechanisme.

Roterende schijf Schuifmechanisme

Figuur 4: Verduidelijking roulette

Het concept stak er vooral bovenuit door zijn twee-
voudige groottebepaling van de krieken, maar ook
de kostefficiëntie was een belangrijke factor. Des-
alniettemin is er één nadeel aan deze oplossing: de
staat van de kriek kan moeilijk gecontroleerd wor-
den. Hiervoor kan een extra visiesysteem toege-
voegd worden. De kost van zo’n systeem weegt
evenwel niet op ten opzichte van de meerwaarde.
Een dergelijke detectie kan in een later stadium
nog toegevoegd worden, maar behoort niet meer
tot de scoop van dit eindwerk.
Praktisch werden vooral de snelheid en de sorteer-
nauwkeurigheid gecontroleerd om de werkelijke
toepasbaarheid te achterhalen. De vereiste snel-
heid voor de roulette werd bepaald op twee krieken
per seconde. Hiermee is er een voldoende grote
buffer om het dopsysteem tijdig te voorzien van
een aanlevering van goede krieken.

C. Dopsysteem
Het dopsysteem werd opgedeeld in drie grote stap-
pen zodat enkele bewegingen tegelijkertijd uitge-
voerd kunnen worden. Door de opdeling in drie
stappen kan voor elk proces een optimale hante-
ringswijze gekozen worden. Bij de eerste stap viel
de keuze op een zwaaiarm met een vacuümventiel.
Zo kan de kriek vanuit de startpositie in het bad
aangebracht worden. In het suikerbad zelf is een
koker voorzien om de kriek op zijn plaats te hou-
den. Via een vorkensysteem wordt de kriek onder-
gedompeld in de suiker en terug boven de suiker
gebracht. Het vorksysteem is dus stap twee. Deze
stap is te zien op figuur 5. De laatste stap betreft
een grijparm die de kriek van de vork neemt en
op de transportband plaatst. De gewenste snelheid
voor het dopsysteem ligt net boven één seconde per

kriek. Het spreekt voor zich dat dit proces langer
zal duren dan één seconde. Daarom zal er parallel-
lisme toegepast worden om na het einde van iedere
cyclus meerdere krieken klaar te hebben en zo toch
de beoogde snelheid te bereiken.

Aanbrengen kriek onderdompelen kriek

Figuur 5: Verduidelijking roulette

D. Connectie tussen deelsystemen
De aanvoer en sortering wordt gelinkt via een
schuifsysteem dat periodiek krieken aanlevert.
Tussen het sorteersysteem en dopsysteem wordt
een trechter voorzien met een horizontale zwaai-
arm die enkele discrete posities kan bereiken. Het
aantal parallelle handelingen van het dopsysteem
zal de hoeveelheid discrete posities bepalen. Die
monden elk uit in een hoekprofiel dat dient als buf-
fer. Op het einde van dit profiel is terug een schuif
voorzien die op discrete tijdstippen een kriek door-
laat zodat die kan opgenomen worden door het va-
cuümventiel.

VII. C

Voor elk groot proces werd een werkend concept
gevonden. Tevens werd elk gekozen concept on-
derworpen aan praktische testen via zelfontwik-
kelde prototypes. Ook werden links tussen de ver-
schillende systemen bedacht zodat een totale reali-
satie in de nabije toekomst mogelijk is. Duva kan
dus met dit dossier als basis overgaan tot de volle-
dige technische realisatie. De automatisatie spaart
twee werknemers uit en kan indien nodig 24/7 pro-
duceren. Zo wordt een loonkostbesparing gereali-
seerd en wordt tevens een hogere productieflexibi-
liteit behaald.


