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I.  INLEIDING 

A.  HDM studiebureau 

HDM studiebureau is een studiebureau dat zich 
specialiseert in het maken van conceptstudies en 
uitwerkingen in de volgende sectoren: machinebouw, 
precisiemachinebouw en bedrijfsmechanisatie.  

B.  Industriële keuken 

In de industriële keukens en verhuurcentra van 
feestmateriaal (verhuur van bestek, glazen en borden) 
wordt er almaar minder personeel tewerkgesteld. 
Daarnaast is het als uitbater steeds moeilijker om 
gekwalificeerd personeel te vinden, waardoor de 
werkdruk stijgt. Daarom dringt de vraag zich op, of er 
mogelijkheid bestaat om bepaalde zaken te 
automatiseren. Om op deze vraag een antwoord te 
formuleren, wordt er een besteksorteermachine 
ontworpen, waarmee het bestek op efficiënte en snelle 
wijze gesorteerd wordt. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Deze masterproef bestaat uit twee grote luiken. Het 
eerste luik behandelt alles aangaande de efficiëntie van 
de machine. Zoals energie-efficiënte componenten 
kiezen en het bestek op een efficiënte manier sorteren 
waarbij het gebruik aan arbeidskrachten minimaal is. Het 
vervangen van componenten mag ook niet veel tijd in 
beslag nemen. 
Het tweede luik gaat over de veiligheid, dit zowel op het 
vlak van voedselveiligheid als op het vlak van veiligheid 
van de gebruiker van de machine. 

                                                           
 

III.  RESULTATEN 

Deze masterproef is als volgt opgebouwd: 
Eerst is de marktpositie van het bedrijf en de machine 
bepaald aan de hand van een SWOT-analyse (tabel 1). 
Daarna wordt het prototype onder de loep genomen, 
waarbij de componenten in vraag gesteld en de 
onvolmaaktheden opgesomd zijn. 
Er zijn hierdoor drie grote onvolmaaktheden aan het licht 
gekomen: het eliminatiesysteem, het sorteersysteem en 
het aanvoersysteem. Door deze onvolmaaktheden 
verder te onderzoeken, is er per onderdeel een nieuw 
concept ontstaan. Op het einde van deze masterproef 
zijn deze 3D-concepten samengevoegd tot een nieuwe 
machine. 
 
Tabel 1 SWOT-analyse 

 

  

Conceptstudie en uitwerking van een compacte 
besteksorteermachine 

Student: Bryan Vanrobaeys 

Promotoren: Hans Demeulenaere, Bart Vanwalleghem 

In samenwerking met: HDM Studiebureau            Academiejaar 2018- 2019 
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KANSEN 

 Goede winstmarge; 

 Problemen bij concurrentie; 

 Naambekendheid bij breder 
publiek. 

 

BEDREIGINGEN 

 Concurrentie; 

 Evolutie bij de 
concurrentie; 

 Verandering in regelgeving 
omtrent FDA/ EFSA. 
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STERKTES 

 Voedselveiligheid 
verhoogd; 

 Minder arbeidskrachten 
nodig; 

 Goedkoper dan 
concurrentie; 

 Compacter concept dan 
concurrentie. 

ZWAKTES 

 Sorteercyclus van één 
eenheid langer dan 
concurrentie; 

 Enkel magnetisch bestek 
sorteerbaar; 

 Kans op falen. 
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A.  Prototype 

Het bestaande prototype is eerst volledig tot in detail 
geanalyseerd. Figuur 1 geeft een overzicht van hoe de 
uitsortering van het bestek verloopt. Het bestek wordt 
aangevoerd op een toevoerband (A) en zal in een 
verzamelbak vallen. Het bestek zal middels op een 
magnetische transportband (B) in de machine 
terechtkomen. Eenmaal het bestek in de machine is 
aangekomen, zal het met behulp van een gescheiden 
transportband (C) deels gesorteerd worden. Daarna zal 
het bestek op een transportband met camera-unit 
terecht komen (D), waar het door middel van een XY-
robot (G) getransporteerd wordt naar de sorteerbakjes 
(H). Indien het bestek niet voldoende gesorteerd is, zal 
het door een retourglijbaan (E) en een lange retourband 
(F) terug in de verzamelbak (B) komen. Deze cyclus zal 
zich herhalen tot alle bestek gesorteerd is.  
Tijdens het opmaken van dit cyclusdiagram zijn ook de 
componenten en de onvolmaaktheden van de machine 
onderzocht. 
 

 
Figuur 1 Cyclusdiagram prototype. 

 

B.  Eliminatie-systeem 

Het eerste onderzochte onderdeel is het eliminatie- 
systeem (figuur 2). Dit eliminatie-systeem vervangt de 
sorteerbakjes in figuur 1. Er is aan de hand van een 
brainstorm onderzocht welke oplossing het best voor 
deze machine toegepast wordt. Na het voltooien van 
deze brainstrom werd al snel duidelijk dat er twee 
aanstuurmethodes mogelijk zijn, namelijk: elektrisch en 
pneumatisch. Om een goed oordeel te vellen is er beslist 
om negen pneumatische systemen tot in detail uit te 
werken. Na deze uitwerking bleek dat het systeem het 
best een complete make-over onderging (figuur 3) en 
elektrisch aangestuurd wordt.  
De pneumatische cilinders uit het prototype zijn 
vervangen door stappenmotoren met een specifieke 
tandwieloverbrenging. 
Hierdoor is er geen perslucht meer noodzakelijk, 
waardoor de energie-efficiëntie stijgt. Tevens levert het 
weglaten van deze perslucht een belangrijk 
gebruiksvoordeel op in deze sector. 
 

 
Figuur 2 Oude eliminatie systeem met pneumatische cilinders. 

 

 
Figuur 3 Nieuwe eliminatie systeem met elektromotoren. 
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C.  Sorteersysteem 

Een brainstorm toont aan dat een sorteersysteem 
bestaande uit een toevoerband en een robot de beste 
keuze is om bestek te sorteren (figuur 4). Dit 
sorteersysteem vervangt de transportband met camera-
unit in figuur 1. Om het bestek effectief te kunnen 
sorteren, is er nood aan een lichtunit en één camera. Om 
een goede keuze te maken aangaande deze 
componenten werden er verschillende leveranciers 
gecontacteerd. Aansluitend is de koeling van de led strips 
[1] aangepast, dit om oververhitting tegen te gaan. Er is 
eveneens een marktonderzoek uitgevoerd aangaande de 
lagering van de transportband [2], dit is uitgevoerd om 
het geheel makkelijker te laten draaien. Vervolgens zijn 
ook alle onderdelen zo energie-efficiënt gekozen.  
 

 
Figuur 4 Afgewerkte sorteersysteem. 

D.  Aanvoersysteem 

Als laatste grote 3D-opdracht is er een nieuw 
aanvoersysteem uitgetekend (figuur 5). Dit 
aanvoersysteem bestaat uit twee onderdelen die 
respectievelijk de plaats van de verzamelbak met 
magnetische transportband en de gescheiden 
transportband uit figuur 1 innemen. Dit systeem is het 
resultaat van een brainstorm waaruit verschillende 
onderdelen tot één gerealiseerde 3D-ontwerp geleid 
hebben. 
Het oorspronkelijke plan was om alle permanente 
magneten te vervangen door elektromagneten. Na 
onderzoek bleek dat dit niet de meest realistische 
mogelijkheid was. Volgende problemen kwamen aan het 
licht: de elektromagneten zijn veel te duur en daarbij 
horend waren deze veel te groot, waardoor er 
inbouwproblemen ontstonden.  
Om de best mogelijke componenten te selecteren, is er 
onderzoek uitgevoerd naar motoren, lagers, 
inbouwmethoden en onderdelen. 
 

 
Figuur 5 Eerste versie aanvoersysteem. 

E.  Veiligheidsstudie 

Om de veiligheid van de gebruikers en techniekers te 
garanderen, is er een veiligheidsstudie uitgevoerd. De 
belangrijkste pijnpunten zijn onderzocht en vervolgens 
aangepast. Ook is er uitgezocht of het gerealiseerde 3D-
prototype voldoet aan de voedselveiligheid. Er wordt 
namelijk nagegaan of er FDA-approved componenten 
gebruikt zijn en of deze voldoen aan de regelgeving CE 
2023/2006 [3]. 

IV.  BESLUIT 

 
Deze masterproef toont aan dat het mogelijk is om 
bestek op een efficiënte en veilige manier te sorteren. 
De gekozen componenten zijn niet tot in het extreme 
juist gedimensioneerd, waardoor het bedrijf in de 
toekomst nog nauwkeurigere componenten zou kunnen 
dimensioneren. Ook zou het bedrijf een bacteriedodend 
systeem kunnen implementeren, waardoor de 
voedselveiligheid verhoogt. 
De ontwikkeling van deze 3D-machine zorgt voor een 
meerwaarde ten aanzien van het huidige prototype. 
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