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I.  INLEIDING 

A.  Wienerberger 

Wienerberger is een internationaal bedrijf dat zich 
toespitst op verschillende bouwsectoren, met name 
oplossingen voor gevels, binnenmuren, bestrating 
en daken [1]. 
 
Koramic is een divisie van de Wienerbergergroep, 
gevestigd in Aalbeke. In deze vestiging werd de 
masterproef tot stand gebracht.  

B.  Probleemstelling 

Bij het produceren van keramische dakpannen 
wordt er op geregelde basis een kwaliteitscontrole 
uitgevoerd naar de vormgeving en samenstelling. 
 
Deze staalafname gebeurde in het verleden 
manueel. De machineoperator bracht de volledige 
productielijn tot stilstand om enkele pannen te 
nemen. Vervolgens kon de productielijn opnieuw 
opgestart worden. 
 
Deze werkwijze is niet alleen tijdrovend, ook 
resulteert het in productiestilstand en het creëren 
van een situatie waar de machineoperator in direct 
contact moet komen met de machine. Deze zaken 
kunnen worden vermeden door het automatiseren 
van het staalnameproces. 
 
                                                        

 

Bij deze masterproef kwamen twee verschillende 
productielijnen in aanmerking. Uiteindelijk werd er 
na een analyse gekozen om de automatische 
staalafname uit te voeren op één lijn.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van dit eindwerk bestaat uit drie delen. 
Vooreerst wordt er een grondige analyse van de 
twee productielijnen uitgevoerd. Daarna kan 
overgegaan worden tot het genereren van 
verschillende concepten voor een automatische 
staalafname bij de productielijnen. Ten slotte dient, 
een door het bedrijf, gekozen concept uitgewerkt te 
worden waarbij verdere verfijning van het ontwerp 
wordt uitgewerkt en gerealiseerd.  
 
Het concept moet aan onderstaande eisen voldoen:  
- De operator mag niet langer in direct contact 

komen met de machine. 
- De productie mag niet gestopt worden. 
- De genomen stalen moeten naar een veilige 

zone worden gebracht die de operator kan 
betreden. 
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III.  UITWERKING 

Digitale tweelingen van de twee productielijnen 
werden getekend en verschillende concepten 
werden geïntegreerd. Figuur 1 geeft het door het 
bedrijf gekozen concept weer. Een reeks van vijf 
grijpers is aan een portaal bevestigd en kan over een 
afstand bewegen. Zo is het mogelijk om pannen te 
grijpen en in een magazijn (blauw gekleurd) te 
plaatsen. Het magazijn is volledig afgekoppeld van 
de productie en is toegankelijk voor de 
machineoperator. Het systeem is voorzien van de 
nodige veiligheden waardoor de operator nooit 
rechtstreeks in contact komt met de werkende 
productielijn. 

A.  Mechanisch aspect 

De installatie bestaat uit een portaal dat is 
aangedreven door een tandwiel-
tandheugelcombinatie. Het magazijn is via de 
achterkant bereikbaar en bestaat uit een platform 
dat boven een kelderopening staat opgesteld. Op dit 
platform is een heftafel met de bijhorende inrichting 
voor de pannen bevestigd. 

B.  Pneumatisch aspect 

De grijpers bestaan uit een cilinder en een set van 
zuignappen die aan de hand van een met PROFINET 
aangestuurd ventieleiland worden bediend. 
 
Elke set van zuignappen is voorzien van een 
afzonderlijk ventiel voor het aansturen van de 

zuigactie. Een extra algemeen ventiel wordt 
gebruikt om stof uit de zuignappen te blazen. 

C.  Elektrisch aspect 

Aan de hand van allerlei sensoren en 
ingangssignalen van zowel de gebouwde installatie 
als van de andere machines wordt de nodige 
informatie aan de PLC bezorgd.  
 
De data wordt aan de hand van een veiligheids-PLC 
verwerkt die de motor en het pneumatisch gedeelte 
aanstuurt. 

IV.  BESLUIT 

Voldoende aandacht is besteed aan het 
ergonomische aspect en de nodige normering.  
 
Na verder onderzoek bleek dat het aanzuigsysteem 
van de grijpers anders aangepakt kon worden. Er 
bestaan ventielen dat zowel kunnen aanzuigen als 
afblazen. Dit kon zorgen voor een compacter 
geheel. 
 
De praktische realisatie is echter nog niet afgerond. 
Een groot deel van de tijd werd besteed aan het 
uitwerken en selecteren van concepten. De 
levertermijn van specifieke onderdelen viel ook 
langer uit dan eerst verwacht.  
 
Het genereren van stuk- en assemblagetekeningen, 
elektrische schema’s, de programmatie, en andere 
documentatie vroeg ook de nodige tijd. 
 
Dit project zal worden afgewerkt gedurende het 
zomerreces. 
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Figuur 1: Machine automatische staalafname 


