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I.  INLEIDING 

D’Hondt NV is sinds 1912 de Belgische fabrikant 

van binnendeuren, trappen en parket. Met hun  

competitieve Belgische productie creëert D’Hondt 

NV een meerwaarde door steeds zelf te ontwerpen, 

te produceren en te distribueren. Duurzame 

productontwikkeling op basis van Europese 

grondstoffen en bedrijfsactiviteiten met een 

minimale impact op het milieu, dat is waar 

D’HONDT NV dag in dag uit in investeert. 

II.  DOELSTELLINGEN 

In de vestiging te Zingem worden deuren 

geproduceerd. Deuren worden er op maat gemaakt 

op vraag van de klant en bepaalde motieven kunnen 

erin verwerkt worden. Deze motieven worden 

gefreesd met behulp van een CNC-machine van het 

merk Homag. De machine is hiervoor voorzien van 

twee CNC-tafels. 

Tot vóór deze masterproef was een operator nodig 

om deuren van een kar te halen, te positioneren en 

te draaien. Deze deuren zijn vaak heel groot en 

zwaar, wat erg belastend is voor de operator. 

Daarnaast hebben sommige deuren een 

bewerkingstijd van 12’. In deze tijd kan de 

werknemer andere taken uitvoeren. Met de 

robotopstelling zou de afloop manloos moeten 

gebeuren gedurende één volle kar met deuren. 

                                                         
 

 

Figuur 1: Fanuc S-420 

 

Er wordt gebruik gemaakt van een tweedehands 

Fanuc S-420i W [3], een lasrobot afkomstig uit de 

auto-industrie (Figuur 1).  

Deze robot moet bestuurd worden door een 

controller (PLC) om het gehele proces in goeie 

banen te leiden. Daarnaast wordt ook gezorgd voor 

een veilig proces door de nodige safety te voorzien.  

Omdat deuren langs beide kanten bewerkt moeten 

worden, werd een systeem ontwikkeld die de robot 

toelaat een deur te kantelen. 
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III.  RESULTATEN 

A.  Frame 

Als eerste moet de robot in staat zijn om deuren vast 

te nemen. Hiervoor werd een frame ontworpen 

(Figuur 2), dat werd voorzien van suction cups om 

met behulp van vacuüm deuren te kunnen opnemen. 

Deze cups werden op een rail gemonteerd die 

verend opgesteld is om eventuele storingen op te 

vangen. Dit is te zien op figuur 3. 

 

Figuur 2: Situatieschets 

 

 

Figuur 3: Frame 

B.  Statief 

De robot heeft ook een statief nodig om deuren te 

kunnen omdraaien vermits deze langs beide kanten 

bewerkt worden. Hierop zal de robot de deur 

neerzetten en langs de achterkant opnieuw 

opnemen. Bij dit ontwerp werd bijzondere aandacht 

besteed aan de plaatsing van dit statief. Dit is niet 

alleen belangrijk voor de robot (beperkt bereik), 

maar er werd ook rekening gehouden met 

plaatsbesparing, de veiligheid van de arbeider [1] en 

de tijd die nodig is voor de robot om een deur op te 

nemen en aan de CNC-machine te geven. Om die 

tijden zo klein mogelijk te maken wordt het statief 

boven de CNC-tafel geplaatst. Op die manier is de 

tijd tussen twee bewerkingen relatief beperkt. Dit 

werd gerealiseerd door de achterkant van het statief 

te bevestigen aan het plafond (Figuur 4). 

 

Figuur 4: Statief 

Op vraag van de klant kunnen deuren in allerlei 

afmetingen voorkomen. Om te controleren of de 

juiste deur bewerkt wordt, dient een meting te 

gebeuren. Aan de hand van afstandssensoren, 

gemonteerd op het statief, wordt de grootte van de 

deuren gemeten (Figuur 4).   

C.  Robot 

De robot is beperkt in de mogelijke hoekposities 

van zijn verschillende assen [2]. Wanneer as 5 

onder een scherpe hoek komt te staan, kan het frame 

(bevestigd op as 6) botsen met de robot (Figuur 5). 

 
 

Figuur 5: 6-assige robot 
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IV.  BESLUIT 

 

 

Dit project omvat zowel robotica, PLC-sturing als 

een mechanisch ontwerp. Het gehele systeem werd 

uiteindelijk geïntegreerd in de fabriek om alle 

functionaliteiten te testen en klaar te zetten om in 

productie te gaan.  

 

De uiteindelijke productie is nog niet van start 

gegaan met de robot vanwege het gebrek aan een 

computersysteem die de barcodes van de deuren 

verwerkt en aan de PLC doorgeeft, wat niet tot de 

doelstellingen van dit project hoorde. Wanneer dit 

zover is, zal de robot wel opgenomen worden in het 

productieproces. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een 

efficiënter productieproces. Hierdoor zullen volle 

karren automatisch afgewerkt worden en de 

operator hoeft de zware deuren niet langer manueel 

te plaatsen. De werknemer moet dan enkel nog 

nieuwe karren aanbrengen wanneer een kar 

afgewerkt is en manuele stukken frezen op de 

tweede tafel van de CNC-machine.  
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