
 

 

I.  INLEIDING 

A.  Barco  

Barco staat voor Belgian American Radio 
Corporation en is gevestigd in Kortrijk. Het bedrijf 
telt 3 core businesses namelijk: entertainment, 
enterprise en healthcare. Er worden projectoren, 
beeldschermen,… en nog veel meer geproduceerd.  

B.  Assemblage door robotica  

Bij Barco wordt continu gewerkt om productielijnen 
te optimaliseren en operatoren te ondersteunen bij 
hun taken. Hierbij wordt steeds meer ingezet op 
automatisatie en digitalisatie. Deze ontwikkeling 
zorgt ervoor dat de verschillende productiestappen 
sneller en productiever worden uitgevoerd. 
Bovendien daalt de kostprijs en verbetert de 
ergonomie. 

Bij het toepassen van robotica, wordt ervoor 
gezorgd dat de operator niet volledig verdwijnt, 
maar kan samenwerken met de robot.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van dit eindproject is om inzicht te 
verwerven in enkele productieprocessen. Daarna 
worden enkele cases geselecteerd die verder 
kunnen worden uitgewerkt. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van volgende workflow: 

 

Figuur 1: Workflow 

In de eerste fase worden mogelijke optimalisaties 
van een productielijn voorgelegd. Daarna volgt een 
marktstudie waarbij wordt gekeken naar bestaande 
oplossingen die al reeds op de markt zijn. 

De conceptontwikkeling geeft een voorstelling terug 
van hoe bepaalde cases kunnen worden toegepast 
in de praktijk. Daarnaast is er een 
haalbaarheidsstudie met een simulatie van het 
project, hieruit kan de terugverdientijd berekend 
worden. Als dit positief is kan de marktstudie 
verdergezet worden naar exacte onderdelen. 
Hieruit kan een proof of concept opgebouwd 
worden. Deze stap is essentieel in het totale proces. 
Hier worden de nodige systemen en componenten 
getest. Indien de proof of concept geslaagd is, kan 
er overgegaan worden tot realisatie van het project. 

III.  UITWERKING VAN DE CASES 

Een eerste case die is uitgewerkt, is het verlijmen 
van temperatuursensoren. Hierbij werd enkel een 
theoretische technische en economische 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Een tweede case is 
de precisiemontage van een netwerktoestel. In 
eerste instantie werden enkel de light guides 
automatisch geplaatst, maar door een slechte 
economische haalbaarheid van het project werd 
gekozen voor verdere automatisatie. Hierbij werd 
de assemblage van de cover en printplaat ook 
geautomatiseerd.  

A.  Verlijmen van temperatuursensoren  

Concept en haalbaarheid 

Een temperatuursensor wordt in een koelblok 
geplaatst zoals is weergegeven op onderstaande 
figuur. Eerst wordt er lijm toegevoegd in de boring, 

Haalbaarheidsstudie voor geautomatiseerde assemblage door het 
inzetten van innovatieve productie- en robotica technologieën 

Student: Kevin De Kuyssche 

Promotoren: Thibaut Demasure, Carl Verschuere en Ruben Decoster 

In samenwerking met: Barco                Academiejaar 2017- 2018 



 

daarna wordt de sensor bevestigd. Door middel van 
een UV-lamp wordt de lijm uitgehard.  
 

 

Figuur 2: Koelblok met temperatuursensor 

 

Dit alles gebeurt manueel. Het idee is om het 
verlijmen en uitharden te automatiseren met 
tussenkomst van de operator om de sensoren te 
plaatsen.  

Om het verlijmen zo compact mogelijk te houden 
werd gekozen voor een draaitafel die de nodige 
posities doorloopt om een afgewerkt product te 
verkrijgen. Er kan gewerkt worden met 2, 3 of 4 
posities. Het concept wordt als volgt voorgesteld. 
 

 

Figuur 3: Concept verlijmen sensoren 

Voor het gebruik van 3 of 4 posities werd een 
theoretische haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Hierin 
is de mogelijke workflow terug te vinden en de 
terugverdientijd. Er werd geopteerd voor 4 posities 
omdat de opstelling dan kan bruikbaar zijn om ook 
andere cases op toe te passen.  

 

Marktstudie 

Bij de start van de marktstudie werd al snel duidelijk 
dat een robot met dispenser nodig was voor het 
verlijmen. Er bestaan verschillende types robots, 
maar de voorkeur gaat uit naar een scara robot. 
Deze zijn robuust, compact en nauwkeurig. De 
Epson C4 A60 voldoet aan de vereisten om de 

bewerkingen te kunnen uitvoeren, dit is een 6-
assige scara robot. Als dispenser werd gekozen voor 
het type Gentec CA 300. Dit type heeft een fijne 
naald en het juiste doseerbereik. Deze is te zien op 
onderstaande figuur.  

Om uit te harden werd gebruik gemaakt van een UV-
lamp. Er was een lamp nodig met een grote lengte, 
de Delolux 202 was hier de oplossing, zie figuur.  
 

          

Figuur 4: Gentec CA 300 Dispenser en Delolux 202 UV-lamp 

 

Het uiteindelijke concept beschikt over een 
automatische draaitafel die zich tot de verschillende 
stations verplaatst tijdens het proces. Afhankelijk 
van hoe groot de draaitafel moet zijn wordt een 
type aangeboden. Weiss TC 320 is het type die kan 
gebruikt worden voor een draaitafel met een 
diameter van 1 meter.     
 

B.  Precisiemontage netwerktoestel 

Concept en haalbaarheid 

Onderstaande figuur toont het netwerktoestel 
MNA-440. Dit is een nieuw product dat nog volop in 
opstartfase zit.  
 

 

Figuur 5: Netwerktoestel MNA-440 
 

Om de productietijd te doen dalen zal een deel van 
de assemblage van het toestel geautomatiseerd 
worden. Er zal worden gebruik gemaakt van een 
draaitafel om de ruimte van de opstelling te 
beperken. Voor het eerste deel van de montage 
worden kleine onderdelen (light guides) in de 



 

dekseltjes geplaatst. Er is weinig ruimte om deze te 
plaatsen, daarom wordt een robot toegepast.   

De economische haalbaarheid is niet voldoende 
wanneer enkel light guides geplaatst worden. 
Daarom was verdere automatisatie nodig. De cover 
en printplaat werden toegevoegd aan het ene 
dekseltje. Daarna wordt het geheel opgenomen en 
op het andere dekseltje geplaatst. Vervolgens wordt 
dit afgeleverd aan de operator voor verdere 
assemblage, zie figuur. 
 

 

Figuur 6: concept precisiemontage 

Marktstudie 

Verschillende onderdelen uit de vorige marktstudie 
waren ook voor deze case bruikbaar. Zo werd het 
idee met de draaitafel verder gebruikt. Hier is een 
werkblad met een diameter van 0,6 meter 
voldoende. Het type Weiss TC 120 is hiervoor 
bruikbaar. 

Er werd ook terug gekozen voor de 6-assige robot 
Epson C4 A60 voor dezelfde redenen. Bijkomend 
biedt de robot ook een grote flexibiliteit om de 
nodige bewegingen uit te voeren. Aan de robot 
worden de grijpers bevestigd die alle onderdelen 
opnemen en plaatsen. Er werd gebruik gemaakt van 
2 grijpers, een grijper voor het opnemen van de light 
guides en een grijper voor het opnemen van de 
cover en printplaat. Voor de testopstelling werden 
de grijpers aangekocht bij Festo, bijgevolg worden 
deze pneumatisch bediend. Er werd gekozen voor 
het type DHPS dit is de meest universele grijper en 
wordt op de volgende figuur weergegeven. Beide 
grijpers hebben verschillende verhoudingen 
naargelang het op te nemen onderdeel.  

Verder zal er ook een camera toegepast worden 
omdat er verschillende types dekseltjes zijn die van 
elkaar onderscheden moeten worden. Omdat ieder 

dekseltje een ander patroon heeft volstaat een 2D 
camera. Sick heeft deze in zijn gamma met 
verschillende resoluties onder het type Inspector, 
zie figuur.   

Als laatste is er de aanvoer van de light guides. Er 
kon gewerkt worden met een bowl- of flex feeder. 
Beide hebben hun voor- en nadelen, maar in deze 
case werd geopteerd voor een bowl feeder omdat 
dit de minst complexe en goedkoopste oplossing is. 
Een bowl feeder is een op maat gemaakte trilvuller 
dat specifiek is voor één type product.  
 

                  
Figuur 7: Festo DHPS Grijper en Sick Inspector 2D camera  

 

Proof of concept 

Er werd een bestaande testopstelling omgebouwd, 
deze opstelling beschikt over een 6-assige UR10 
cobot. Beide grijpers werden bevestigd aan de 
cobot. De eerste test voor het plaatsen van de light 
guides was geslaagd. De nauwkeurigheid van de 
robot was groot genoeg. Het plaatsen van de cover 
en printplaat tot het afleveren aan de operator was 
ook een geslaagde test. 

IV.  BESLUIT 

Voor het automatiseren van het verlijmen van 
temperatuursensoren werd een eerste concept 
voorgesteld. Bij de theoretische simulatie van het 
concept was de economische haalbaarheid zeer 
gunstig. Vanuit technisch oogpunt waren er enkele 
bedenkingen wat betreft een goede werking.   
Omwille van deze reden werd gekozen om dit 
concept niet uit te voeren en nieuwe concepten te 
ontwikkelen.  

Het plaatsen van de light guides, cover en printplaat 
vraagt een grote nauwkeurigheid. Desondanks zijn 
alle proofs of concepts geslaagd. De economische 
haalbaarheid is na automatisatie niet optimaal. Dit 
is het wel wanneer in het manuele proces enkele 
optimalisaties worden uitgevoerd. Op deze manier 
daalt de productietijd verder per toestel.  


