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I.  INLEIDING 

A.  Ploegsteert 

Ploegsteert is een bedrijf dat actief is in de 

bouwindustrie. Het bedrijf maakt zowel bakstenen 

voor binnen- als buitenmuren. Ook is het 

gespecialiseerd in prefabmuren. Het bedrijf is 

gelegen in Ploegsteert. 

B.  Industriële reinigingsmachine 

Er bestaan veel soorten industriële 

reinigingsmachines. In grootkeukens wordt er veel 

gebruik gemaakt van wasmachines. Bij tankers 

worden er ook reinigingsmachines gebruikt maar 

deze moeten eerder manueel bediend worden. Deze 

machines werken allemaal met water maar 

afhankelijk van de toepassing zal het drukniveau 

wijzigen. 

Bij veel wasmachines wordt er niet enkel gebruik 

gemaakt van water. Bij wasmachines in een 

grootkeuken wordt er zeep bij het water 

toegevoegd. Ook wordt dit water opgewarmd om 

het reinigingsproces vlotter te laten verlopen. Dit is 

te zien bij tal van hogedrukreinigers zowel 

industrieel als voor particulieren waarbij er zeep 

toegevoegd wordt en het water opgewarmd kan 

worden. 

Echter deze bijkomende toepassing zorgt ervoor dat 

een industriële reinigingsmachine meer verbruikt of 

schadelijk is voor het milieu. De reinigingsmachine 

die in deze thesis ontworpen wordt zal enkel 

gebruik maken van de kracht van het water.  

                                                           
 

Hoe het water gebruikt wordt, kan veel effect 

hebben op de reinigingskwaliteit. Bijvoorbeeld de 

grootte van het debiet en de druk beïnvloeden het 

reinigen. Een ander sproeipatroon zal ook veel 

impact hebben om het reinigingsproces: een rechte 

straal met veel kracht en weinig oppervlakte of een 

vlakke straal die minder krachtig is maar een groter 

oppervlakte bereikt. Hiernaast kan er nog gebruik 

gemaakt worden van bewegende sproeikoppen. 

Er bestaan al gelijkaardige machines maar deze zijn 

ongemakkelijk in gebruik en kosten veel dus wordt 

er intern een machine ontworpen [1]. Vandaag 

worden deze matrijzen met de hand gereinigd. Voor 

het schoonmaken worden de matrijzen in een 

waterbad geplaatst zodat de klei niet verhard. 

Hierdoor kan het reinigen makkelijker verlopen. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het ontwerpen van een machine die keramische 

matrijzen reinigt. 

Figuur 1 toont het ontwerp van een keramische 

extrusie matrijs. Door de matrijs wordt klei geduwd 

waardoor er een baksteen in de vorm van de matrijs 

verkregen wordt. De baksteen moet dan nog 

gedroogd en gebakken worden tot een afgewerkt 

product. 

De masterproef bevat zowel het ontwerpen als het 

praktisch realiseren van de machine. Het ontwerpen 

heeft betrekking op het uitdenken en het uittekenen 

van het toestel in een 3D tekenpakket. Ook zullen er 

testen uitgevoerd worden op het rendement van het 

reinigen en de soorten hogedrukkoppen.  
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Figuur 1: keramische extrusie matrijs 

Naast de mechanische kant van de machine zal er 

ook een deel automatisering in zitten waarbij de 

matrijzen automatisch gereinigd worden. Het 

ontwerp van de machine moet twee verschillende 

groottes van matrijzen kunnen reinigen. Er moet 

ook nagedacht worden over het wegvoeren van het 

kleiresidu en het water. Dit moet op een eenvoudige 

en robuuste manier gebeuren. 

De doelstelling van deze thesis is: een volledig 

afgewerkte reinigingsmachine maken. Hierdoor 

moet er ook met de prijs rekening gehouden 

worden. Het bestellen van de onderdelen en de 

opvolging van de machine in het atelier worden ook 

toegevoegd bij het takenpakket. 

III.  Resultaten 

A.  Testopstelling 

Een belangrijkste deel van de machine is het 

reinigingsysteem. De reinigingskwaliteit van 

sproeikoppen is moeilijk of onmogelijk theoretisch 

te bepalen. Er is toch een formule gevonden die dit 

kwantificeert, nl. de formule hieronder die de 

impact berekent. [2]  

𝐼 = 𝐾 × 𝑄 × √𝑃 

Q in l/min, P in bar, K = 0.024, I in kg 

Uit de metingen is ondervonden dat deze formule 

niet altijd overeenkomt met de reinigingskwaliteit. 

Ook zijn er te weinig metingen uitgevoerd om de 

reinigingskracht met een formule te kunnen 

beschrijven. Het belangrijkste dat onthouden moet 

worden uit de metingen is dat bij deze toepassing 

het debiet de grootste impact heeft. De druk 

ondersteund de reinigingskracht van het debiet.  

 

Figuur 2: testopstelling 

Naast de druk en het debiet zijn ook verschillende 

sproeikoppen getest 

 

Figuur 3: vuilfrees (links) en flat fan (rechts) 

Hierbij gaat de voorkeur uit naar de vuilfrees omdat 

uit testen is gebleken dat die een veel grotere impact 

heeft.  

Via al deze informatie zijn de sproeikoppen 

geordend volgens Figuur 4. Een reeks van drie 

sproeikoppen langs de voor- en achterkant. De 

sproeikoppen worden één voor één aangestuurd met 

een pomp met een debiet 20l/min en een druk van 

300bar. 

 

Figuur 4: Configuratie sproeikoppen 

B.  Ontwerp 

Naast het prijsverschil met de al bestaande 

reinigingsmachine wordt er ook een ander ontwerp 
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toegepast. Het ontwerp verschilt vooral in het 

afvoeren van het afvalwater. Het afvalwater wordt 

niet opgeslagen in een bezinkbak maar wordt 

rechtstreeks weggepompt. Het ontwerp van het 

deksel en van het reinigingsysteem zal anders zijn 

maar steunt op hetzelfde concept. Het elektrisch 

ontwerp bestaat uit een PLC met enkele 

contactoren.  

Tabel 1: Voor- en nadelen onmiddellijk wegpompen 

Voordelen 

Zelden uitkuisen van de machine 

Geen bak verplaatsen met heftruck, risico op 

breuk 

Minder werkkosten 

Nadelen 

Extra kosten pomp 

 

Om keuzes te kunnen maken, zijn er verschillende 

ontwerpen met elkaar vergeleken. De vergelijking 

hield rekening met de complexiteit, hoe veel het 

ontwerp zal kosten, de geschatte reinigingskwaliteit, 

efficientie,… . Via deze studie zijn de volgende 

ontwerp keuze gemaakt: 

- Lineaire geleiding met reeks sproeikoppen 

- Voor- en achterkant reinigen 

- Afvalwater onmiddellijk wegpompen 

- Statische constructie matrijsbevestiging 

- Deksel openen met gasveer 

 

Figuur 5: Reinigingsmachine matrijzen 

Alle nodige onderdelen worden getest via een FEM 

met Siemens NX. [3] 

 

 

Figuur 6: Simulatie doorbuiging geraamte 

IV.  BESLUIT 

Het ontwerpen van een machine van begin tot einde 

komt niet aanbod tijdens de les. Deze masterproef 

heeft veel meer inzicht gegeven in alle stappen die 

doorlopen moeten worden vooraleer de machine 

gerealiseerd kan worden: de prijsbepaling, 

bemating, testen, praktische realisatie, onderdelen 

bestellen... .  

Het ontwerp gedeelte van de machine is af. De 

mechanische constructie is gesimuleerd en alle 

onderdelen zowel elektrisch als mechanisch zijn 

gedimensioneerd. Bij goedkeuring van het bedrijf 

zal de machine gerealiseerd worden maar door 

lange levertermijnen en dergelijke zal dit niet op tijd 

klaar zijn. 
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