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I.  INLEIDING 

A.  D’Hondt interieur 

De firma D’Hondt staat in voor een ruim aanbod in 
op maat gemaakte deuren, trappen, kasten, etc. Bij 
de start van het bedrijf werden vooral houten 
interieurelementen vervaardigd, wat nu nog steeds 
hun grootste afdeling is. 

Enkele jaren geleden investeerde D’Hondt interieur 
in een metaalafdeling. Tegenwoordig is er namelijk 
een groeiende vraag naar metalen 
interieurelementen die bijdragen tot een moderne 
look. Het is dan ook logisch dat de huidige 
metaalafdeling mee moet ontwikkelen met deze 
tendens. 

B.  Stalen kaders 

De metaalafdeling bij de firma D’Hondt staat niet 
enkel in voor de constructie van deuren, maar ook 
van vaste delen, waaronder bijvoorbeeld zij- en 
bovenlichten. Deze delen worden ‘vast’ genoemd 
omdat ze vast in de muur bevestigd worden.  

Onder deurkaders vallen alle stalen constructies die 
gefabriceerd worden om dienst te doen als deur. 
Hieronder vallen onder meer scharnierdeuren, 

pivotdeuren en schuifdeuren. Daarnaast worden 
binnen deze afdeling ook stalen trappen 
samengesteld maar hier wordt niet op ingegaan 
binnen deze studie. 

 

II.  DOELSTELLINGEN 

De doelstelling van de thesis bestaat erin om te 
onderzoeken welke stappen mogelijk zijn om het 
lasproces van metalen schrijnwerk te 
automatiseren. Daarom zal er een onderscheid 
gemaakt worden tussen bewerkingen die efficiënter 
uit te voeren zijn d.m.v. een robot en bewerkingen 
die beter kunnen uitgevoerd worden door een 
lasser. 

Naast het automatiseren van het lassen, dient er 
onderzocht te worden of het mogelijk is om het 
positioneren van de verschillende onderdelen 
automatisch of semiautomatisch te laten gebeuren.  

In de huidige situatie wordt de opspanning 
uitgevoerd op een horizontale lastafel met manuele 
schroefklemmen. Elk kader wordt zo meermaals 
opgespannen, gekanteld en opnieuw opgespannen. 
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Volgende zaken worden onderzocht tijdens deze 
studie: 

- De mogelijkheid om door middel van één 

opspanning de boven- en onderkant van een 

deur te laten lassen door een robot 

- Het ontwerpen van een opspanning die de 

haaksheid beter kan garanderen 

- Een manier waarop de maatvoering sneller en 

juister kan worden overgenomen van de 

tekeningen 

- Een klemsysteem dat flexibel is zodat meerdere 

profielen kunnen worden opgespannen 

- Een oplossing zodat andere zaken zoals 

scharnieren, deurklinken, etc. in eenzelfde 

opspanning kunnen worden meegenomen 

 

III.  OPTIMALISATIEMOGELIJKHEDEN 

A.  Uitsparing 

Op het eind van elk onderdeel dat haaks tegen een 
ander stuk komt te liggen, wordt een afschuining of 
uitsparing gemaakt. De uitsparing die wordt 
gecreëerd, ziet eruit als een halve V-naad. De 
uitsparing wordt na het uitfrezen opgelast om de 
verbinding stevig te maken.  

Momenteel worden de uitsparingen manueel 
gemaakt met behulp van een slijpschijf. Daardoor 
hebben deze nooit dezelfde afmetingen of zijn deze 
nooit op dezelfde positie aanwezig. Dergelijke 
verschillen leiden ertoe dat een oplossing gezocht 
dient te worden om deze uitvoering te 
automatiseren.  

Aan de hand van een kleine steekproef over 35 
onderdelen werd aangetoond hoeveel de manueel 
gemaakte uitsparingen variëren. In Figuur 1 is de 
normale verdeling te zien van het berekende 
volume van de uitsparing. In de grafiek is duidelijk 
waar te nemen dat de volumes sterk uiteenlopen. 

32% van de volumes in deze steekproef verschillen 
meer dan 48 mm³ van het gemiddelde. 

De test die werd uitgewerkt omvat het maken van 
een vaste uitsparing. De uitsparing wordt 
verwezenlijkt door middel van een inductiemachine 
die een freesschijf laat roteren. De motor staat 
opgesteld op twee geleiders, waardoor het mogelijk 
is om deze lineair te laten bewegen. De translerende 
beweging van de motor gebeurt door een lineaire 
actuator die een bepaalde slag bezit. Het werkstuk 
waarin de uitsparing dient te komen, wordt 
opgespannen op een vaste positie waardoor steeds 
dezelfde uitsparing tot stand wordt gebracht.  

B.  Opspanning 

In de huidige situatie gebeurt het opspannen van 
een stalen kader manueel aan de hand van 
spanklemmen op een lastafel. De opspanning 
verloopt in verschillende stappen. 

Allereerst wordt het kader uitgelegd op een lastafel 
en wordt het buitenkader samengesteld. Nadat het 
buitenkader is gelast, worden de binnenverdelingen 
erin gelegd. De regels dienen in twee stappen 
gepositioneerd te worden aangezien er achteraf 
glas tussen wordt geplaatst. De laatste stap in het 
proces is het omdraaien van de deur waarna de 
overige verbindingen kunnen gemaakt worden. 

Het opspannen in verschillende stappen toont aan 
dat er kan geautomatiseerd worden om dit proces 
sneller te doen verlopen.  

Na een marktonderzoek werd duidelijk dat het 
maken van een eigen ontwerp voor een 
lasmanipulator de beste oplossing zal zijn om de 
opspanning van de kaders te automatiseren.  

Figuur 1: normale verdeling volume 
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Voor het ontwerp, te zien in Figuur 2, wordt gebruik 
gemaakt van een buitenkader met afmeting 2 x 3 m. 
Dit kader vormt de basis waarop de volledige 
opstelling gebouwd wordt. Om de volledige 
structuur te kunnen roteren, zullen twee motoren 
aan het kader bevestigd worden. 

     

In dit specifieke ontwerp bestaat de complete 
bovenbouw uit 15 oplegvlakken, welke in het 
lichtgrijs staan afgebeeld in Figuur 3. Elk oplegvlak 
wordt op een wagentje van de dwarse geleiders 
geplaatst waarbij elk vlak enkele klemmen bezit met 
daarnaast pinnen die als aanslag dienen. Op deze 
manier werd de volledige opbouw uitgewerkt om 
verschillende types kaders op te spannen. Uit 
onderzoeksresultaten blijkt dat ongeveer 75% van 
de deurkaders en 85% van de vaste delen kan 
worden opgespannen met dergelijke 
lasmanipulator.  

C.  Lassen 

In verband met het lasgedeelte werd 
opzoekingswerk gedaan om uit te zoeken hoe gelast 
kon worden met de reeds bestaande robots die ter 

beschikking waren. Uiteindelijk werd contact gelegd 
met Abicor Binzel die een totaaloplossing 
voorstelden om de robot uit te rusten met TIG-
lasapparatuur. De keuze voor TIG-lassen ligt 
hoofdzakelijk bij de afwerking die wordt verkregen 
en het spatvrij lassen dat meer bescherming biedt 
aan de geleiders. 

 

In Figuur 4 is de TIG-toorts te zien die zal toegepast 
worden bij de robotopstelling. Op de toorts is een 
draadgeleiding voorzien voor de automatische 
aanvoer van toevoegmateriaal. 

IV.  BESLUIT 

De nauwkeurigheid van het proces werd verhoogd 
door een nieuwe manier te bedenken om de 
uitsparing te vervaardigen, alsook door een nieuwe 
machine te gebruiken voor het op lengte zagen van 
de profielen. De opstelling die werd ontworpen, is in 
staat om meer dan 75% van de kaders in één 
opspanning te positioneren. De maatvoering kan 
sneller gegarandeerd worden door middel van 
digitale aflezing bij de handwielen. Daarnaast werd 
een robot omgebouwd tot een lasrobot waardoor 
het mogelijk wordt de opgespannen kaders 
automatisch te lassen. De doelstellingen werden 
behaald met uitzondering van het opspannen van 
de bijkomende zaken zoals scharnieren en 
deuropeners. 

Het verder uitwerken van de opspanning met de 
bijkomende zaken alsook het lassen met de robot 
kan stof zijn voor een nieuwe studie in de toekomst. 

Figuur 2: ontwerp lasmanipulator 

Figuur 3: ontwerp bovenbouw 

Figuur 4: ABITIG® MT 300 W 


