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Module 1 Meerkeuze vragen: 
 

1. Gemechaniseerd lassen wordt NIET gedaan omwille van:    
a. Reduceren arbeidskost  
b. Tekort aan lassers  
c. Verhogen laskwaliteit bij kritische toepassingen: bijv vermoeiing  
d. Meer start/stops        

 
2. Een cobot wordt NIET gebruikt bij:    

a. éénlagige hoeklassen  
b. weinig manipulaties vereist zijn  (bijv draaien stukken)  
c. grote afstanden tussen de lassen  
d. geen of minimale afwijkingen/toleranties op de te lassen stukken   

 
3. Van volgende stukken moeten er éénmalig 400 stuks gemaakt worden.   

   

 
 
Dit wordt bij voorkeur gedaan door:    

a. Lascobot  
b. Lasrobot  
c. Gemechaniseerd lassen 
d. Orbitaal lassen      

 
4. Onderstaande foto van MAG lassen is een voorbeeld n: 

 
a. Manueel lassen  
b. Halfautomatisch (of semiautomatisch) lassen  
c. Gemechaniseerd lassen  
d. Robotlassen      

 
   

5. Onderstaande foto is een voorbeeld van: 
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a. Manueel lassen  
b. Halfautomatisch (of semiautomatisch) lassen  
c. Gemechaniseerd lassen  
d. Robotlassen        

  
   

6. We verkiezen een lascobot boven een lasrobot:    
a. Als offline programmeren noodzakelijk is  
b. Bij grotere toleranties op aangeleverde stukken  
c. Bij eenvoudige stukken met veel hoeklassen in één laag 
d. Als een manipulator noodzakelijk is om de stukken altijd in de ideale positie te 

hebben        
            
       

7. We onderscheiden verschillende niveaus van lasmechanisering/lasautomatisering. 
Waarop is deze indeling in niveaus gebaseerd?   

a. Op de naam van het automatiseringsproces zelf.  
b. Op de mate van betrokkenheid van de operator/mens tijdens het lassen.  
c. Op de kennis die de operator heeft van het proces.  
d. Op het soort toevoegmateriaal.      

  
  

8. De nullastspanning van een stroombron is een bijzonder belangrijke parameter: 
a. Met betrekking tot de veiligheid van de lasser  
b. met betrekking tot de overdracht van het vulmateriaal  
c. Met betrekking tot de stabiliteit van de elektrische boog  
d. Zowel a. en c. zijn juist     
   

  
9. Wat is de gebruikelijke boogspanning bij het MAG- kortsluitbooglassen?  

a. Tussen de 14 en de 22 Ampere 
b. Tussen de 25 en de 30 Volt 
c. Dit is afhankelijk van de gebruikte boogtype, draaddiameter,  gassoort en type 

draad  
d. Rond 8 Volt voor draden vanaf 0,8 mm en rond 12 Volt voor draden vanaf 1,2 mm
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10. Een zelfregulerende boog bij het MAG-lassen werkt door dat:   
a. de diameter van de draad  klein en de stroom laag is  
b. het proces onder beschermend gas wordt uitgevoerd  
c. er met gelijkstroom wordt gelast  
d. de gelijkstroombron een vlakke, licht dalende karakteristiek heeft  

    
 
 

11. Bij het pulserend MAG-lassen is de lasstroom:   
a. wisselstroom  
b. zo ingesteld dat de materiaaloverdracht van de draad plaastvindt tijdens de 

pulsstroom  
c. constant, terwijl de spanning cyclisch varieert  
d. hoogfrequent om de stabiliteit van de elektrische boog te verbeteren  

    
        

12. Wat is het voordeel van het lassen met continue draadtoevoer en een gepulseerde boog? 
a. de productiviteit verhogen met behoud van een korte booglengte 
b. het maakt de ontgassing van de smeltbad mogelijk 
c. het verkrijgen van een vlotte overdracht van het lasmateriaal met beperkte 

warmte-inbreng en minder spatten 
d. de apparatuur is goedkoper in aanschaf      

   
  
     

13. Welke van onderstaande punten zijn het meest bepalend om een goede inbranding te 
verkrijgen?   

a. Warmte-inbreng en lasproces  
b. Lasproces en laspositie 
c. Backinggas en lasproces  
d. Laspositie en materiaalsoort  

       
14. Waar bevindt zich de WBZ (Warmte Beïnvloede Zone)?  

a. In het basismateriaal net naast de las die niet vermengd is met het lasmetaal.  
b. In de zowel de las als het basismateriaal welke is aangetast door de hitte van het 

lasproces.  
c. Enkel alleen in de las, deze is namelijk zo heet geweest dat de eigenschappen 

anders zijn dan het basismateriaal.  
d. In de gietstructuur van de las 

 
         

15. Welke stelling(en) is/zijn  waar of niet waar?  
Stelling 1: Orbitaal lassen is een vorm van een gemechaniseerd lasproces. 
Stelling 2: Een 6-Assige lasrobot kan 2D-producten niet lassen.  

a. Stelling 1 en 2 zijn beide waar  
b. Stelling 1 is niet waar, stelling 2 is waar  
c. Stelling 1 is waar, stelling 2 is niet waar  
d. Stelling 1 en 2 zijn beide niet waar  
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Module 1 Open vragen: 
 
1.  Je doet momenteel examen voor IRW-C, waar is dit een afkorting van? (4pnt) 
 
2. a. Wat is een Cartiaanse robot? (4pnt) 

b. Noem een toepassing voor het gebruik van een Cartiaanse robot." (3pnt) 
 
3.  Noem 3 mogelijkheden om een robot te programmeren en geef per mogelijkheid een 

korte omschrijving. (6 pnt)  
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Module 2 Meerkeuze vragen: 
 
1. Kwaliteitsbewaking: 
 a. is product-georiënteerd.  
 b. is proces-georiënteerd   
 c. richt zich op het voorkomen van fouten  
 d. richt zich op het herstellen van fouten 
 
2. De ISO 3834... 
 a. definieert de maximale eisen voor het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem.
 b. is speciaal ontworpen voor bedrijven waar gelast wordt.  
 c. is van toepassing op elk type bedrijf en voor elk soort product of dienst.  
 d. antwoorden a. en b. zijn correct. 
 
3. Een voorbeeld van een productnorm die rechtstreeks te maken heeft met de fabricage is... 
 a. ISO 15614-1.  
 b. ISO 14732  
 c. EN 1090-2  
 d. ISO 9606-1 
 
4. Een WPS, ontwikkeld volgens ISO 15609-1, bevat ten minste de volgende informatie: 
 a. Lasproces, lasnaadvorm en lasvolgorde.  
 b. Basismetaal, materiaaldikte, diameter van het toevoegmateriaal.  
 c. Lasparameters, aantal lagen en indien van toepassing type beschermgas.  
 d. Alle 3 bovenstaande antwoorden zijn correct. 
 
5. Lascoördinatie binnen een bedrijf... 
 a. Moet ontwikkeld worden door 1 persoon.  
 b. Kan uitgevoerd worden door verschillende personen.  
 c. Moet uitgevoerd worden door lasingenieurs.  
 d. Kan door ieder persoon dat deel uitmaakt van het managementteam van het bedrijf  
     worden uitgevoerd. 
 
6. Welke onderstaande stellingen zijn waar/niet waar? 
1. De lasmethodekwalificatie (LMK of WPQR) is een praktische beoordeling van de lasserskwalificatie. 
2. De lasmethodekwalificatie dient altijd uitgevoerd te worden aan de hand van een lasproef. 
3. Een lasmethodebeschrijving (LMB of WPS) is een voorlopige lasmethodebeschrijving die nog niet is  
    gekwalificeerd. 
 a. Stellingen 2 en 3 zijn waar, stelling 1 is niet waar.  
 b. Stellingen 1 en 2 zijn niet waar, stelling 3 is waar.  
 c. Stellingen 1 en 3 zijn niet waar, stelling 2 is waar.  
 d. Alle stellingen zijn niet waar. 
 
7. Inspectie- en testactiviteiten die vóór het lassen plaatsvinden zijn : 
 a. Controle van het basismateriaal en de lastoevoegmaterialen.  
 b. Magnetisch en penetrant onderzoek.  
 c. Goedkeuring van de lassers, lasoperatoren en lassers.  
  d. Antwoorden a. en c. zijn correct.   
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8. De belangrijkste kosten in een handmatig gelaste constructie bestaan uit: 
 a. Energiekosten en lastoevoegmaterialen.  
 b. Overhead- en personeelskosten.  
 c. Lastoevoegmateriaal en moedermateriaal.  
 d. Uitrusting en inspectie. 
 
9. De productiviteit bedraagt 2 kg/u en de inschakelduur bedraagt 50%. Hoeveel bedraagt dan de 
neersmeltsnelheid ? 
 a. 0,5 kg/uur  
 b. 1 kg/uur  
 c. 2 kg/uur  
 d. 4 kg/uur 
 
10. De norm ISO 14732 is voor de kwalificatie van: 
 a. lasmethoden.  
 b. lassers.  
 c. lasoperators.  
 d. lasbedrijven. 
 
11. De kwaliteitsniveaus van lasverbindingen kunnen worden gedefinieerd op basis van: 
 a. alleen de efficiëntie van de lasverbindingen.  
 b. acceptatiecriteria en de efficiëntie van de lasverbindingen.  
 c. het uit te voeren lasonderzoek.  
 d. de soorten toegepaste lasprocessen. 
 
12. Bij het opstellen van een Inspectie- en testplan (ITP) wordt rekening gehouden met: 
 a. de fabricagenorm of constructienorm.  
 b. de klantspecificaties en contracteisen.  
 c. nationale, regionale en internationale wet- en regelgeving.  
 d. alle voorgaande antwoorden zijn juist. 
 
13. Een WPS (Welding Procedure Specification) is belangrijk omdat: 
 a. een WPS de belangrijkste lasparameters beschrijft en andere informatie biedt die   
     nodig is om de laskwaliteit te garanderen.  
 b. een WPS nodig is om aan de klant te kunnen laten zien. Het wordt verder niet gebruikt  
     op de werkvloer.  
 c. dit een manier is om aan te tonen dat het bedrijf zich bezighoudt met het  
     vakbekwaamheid van de lassers en lasoperators.  
 d. een WPS gebruikt kan worden om te achterhalen waar een las gelegd gaat worden. 
 
14. Wordt lassen beschouwd als een speciaal proces volgens ISO 9000? 
 a. Nooit.  
 b. Ja, maar alleen als het buiten een kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd.  
 c. Ja altijd.  
 d. Een speciaal proces wordt niet toegepast op lassen in welke staat dan ook. 
 
15. Een inspectie- en testplan wordt ontwikkeld rekening houdend met: 
 a. de fabricagestandaard of constructiecode.  
 b. specificaties van de klant en contractvereisten.  
 c.  nationale, regionale en internationale wettelijke en regelgevende vereisten.  
 d. alle bovenstaande antwoorden zijn correct. 
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Module 2 Open vragen: 
 
1.  Waarom is het breakeven point belangrijk in de overweging om te gaan robotiseren?  

(5 pnt) 
 
2.  Het toepassen van een kwaliteitsbeheersingssysteem levert een bedrijf verschillende 

voordelen op. Noem 3 voordelen van een kwaliteitsbeheersing systeem voor een bedrijf en 
licht deze toe. (6pnt) 

 
3.  Een lasnaad in constructiestaal kan naar keuze worden gevuld met een groot aantal dunne 

lagen of weinig dikke lagen. 
a. Wat kiest u als u zo weinig mogelijk krimpvervorming wilt hebben? Motiveer uw antwoord. 
(2pnt) 
b. Kiest u tussen de lagen onderling een korte of een lange laspauze als u zo weinig mogelijke 
krimpvervorming wilt hebben? Verklaar uw keuze. (2pnt) 
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Module 3 Meerkeuze vragen: 
 
1. Hoe kun je het tool center point (tcp) eenvoudig testen? 
 a. Door de robot rond zijn tcp te laten draaien en kijken of hij op één punt blijft. 
 b. Door een productbatch te draaien. 
 c. Door de tcp rond de robot te laten draaien. 
 d. Door de tcp goed vast te draaien. 
 
2. Hoe noem je het programmeerpaneel van een robot? 
 a. Learning pad. 
 b. Robotscherm. 
 c. Teach pendant. 
 d. P-pad. 
 
3. Moet een teach pendant een noodstopknop hebben? 
 a. Ja, altijd. 
 b. Alleen voor ongekwalificeerde operators. 
 c. Nee. 
 d. Alleen in gebruik in besloten ruimten. 
 
4. Externe assen van een robot dienen om: 
 a. De robot sterker te maken. 
 b. De robot een groter werkbereik te verschaffen. 
 c. De robot modulair aan te kunnen kopen. 
 d. De robot slimmer te maken. 
 
5. Wat betreft de sensoren op een lasrobot dienen ze: 
 a. Tegen de agressieve omgeving van het lassen te kunnen. 
 b. Snel verplaatsbaar te zijn. 
 c. Waterdicht te zijn. 
 d. Lichtgevoelig te zijn. 
 
6. Welke zoekmethode werkt het nauwkeurigst: 
 a. Zoeken met de gaskop. 
 b. Zoeken met de lasdraad. 
 c. Zoeken met de het toortslichaam. 
 d. Zoeken met de gasflow.  
 
7. Wat is de absoluut minimale inschakelduur van de robot (en dus ook van de stroombron)? 
 a. 80%. 
 b. 60%. 
 c. 75%. 
 d. 90%. 
 
8. Wat is de beste interface tussen robot en stroombron? 
 a. Via inputs en outputs . 
 b. Via een bussysteem. 
 c. Via het “fusion” systeem; één CPU die zowel de robot als de stroombron aanstuurt.
 d. Analoge interface. 
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9.  Wat zijn de risicogroepen van het werken met lasrobots? 
 a. Operatoren, programmeurs en onderhoudsmensen. 
 b. Operatoren en programmeurs. 
 c. Alleen operatoren. 
 d. Alleen programmeurs. 
 
10. Waaruit bestaat de veiligheid van een robotinstallatie? 
 a. Alleen hekwerk. 
 b. Hekwerk en inloopbeveiliging. 
 c. Hekwerk, zonebeveiliging en inloopbeveiliging. 
 d. Start-stop beveiliging. 
 
11. Waarom is een kalibreerbare robot zo belangrijk? 
 a. Omdat we dan altijd de originele programma’s kunnen blijven gebruiken zonder bij te 
     sturen. 
 b. Omdat we dan altijd de originele programma’s kunnen blijven gebruiken zonder bij te 
     sturen en we kunnen offline programmeren.  
 c. Omdat we dan altijd de originele programma’s kunnen blijven gebruiken zonder bij te 
     sturen, de robot nooit buiten zijn werkbereik zal komen en we kunnen offline     
     programmeren.  
 d. Omdat we dan altijd de originele programma’s kunnen blijven gebruiken zonder bij te  
     sturen en we online kunnen programmeren. 
 
12. Welke fouten kan je verwachten wanneer er gelast wordt met een dergelijk laspistool ? 
 

  
 
 a. Bindingsfouten. 
 b. Scheuren. 
 c. Te bolle las. 
 d. Gasinsluitsels (porositeiten). 
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13. Welke snijtechniek wordt hier afgebeeld ? 
 

  
 
 a. Autogeen snijden. 
 b. Plasmasnijden. 
 c. Lasersnijden. 
 d. Waterstraalsnijden. 
 
14. Voor welke naadvolgsystemen vormen de lichtomstandigheden een kritieke factor? 
 a. Lasersystemen.  
 b. Tastsystemen.  
 c. Visionsystemen.  
 d. Boogsensorsystemen. 
 
15. Wat is het belangrijkste faalmechanisme in rollers van draadaanvoersystemen? 
 a. Slijtage.  
 b. Vermoeiing.  
 c. Koudscheuren.  
 d. Afschuifspanning. 
 
16. Wanneer een fout optreedt, wat is de eerste actie die moet worden ondernomen: 
 a. Probeer een ander deel te lassen, met een andere opstelling.  
 b. Probeer de fout te identificeren door middel van troubleshooting.  
 c. Demonteer de robot om de componenten te inspecteren.  
 d. Ga normaal te werk zonder iets te veranderen. 
 
17. TCP-verificaties zijn belangrijk om: 
 a. Er voor te zorgen dat de lasparameters correct zijn.  
 b. Er voor te zorgen dat de lascel schoon blijft.  
 c. Er voor te zorgen dat het draadaanvoersysteem is gesmeerd.  
 d. Er voor te zorgen dat de toorts goed georiënteerd en bevestigd is. 
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18. Welke van de volgende uitspraken is niet waar? 
 a. Offline programmeermethoden zijn ontwikkeld om een aantal van de nadelen van  
     online programmeren te vermijden.  
 b. Offline programmeren is uitsluitend mogelijk als de robot uit gebruik is.  
 c. Offline programmeren kan worden beschouwd als een proces waarbij  
     robotprogramma's geheel of gedeeltelijk worden ontwikkeld zonder dat de robot zelf  
     moet worden gebruikt.  
 d. Robotcalibratie wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van de robotpositionering te  
     verbeteren door middel van software in plaats van door de mechanische structuur te  
     veranderen, om de mechanische variaties en inconsistentie van de robot in het  
     productieproces te compenseren. 
 
19. Welke stelling is juist? 
1: Voor een continu lasproces zou het ideaal zijn om de oriëntatie van de lastoorts constant te 
houden. 
2: Voor een continu lasproces zou het ideaal zijn om de snelheid van de lastoorts constant te 
houden. 
 a. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist.   
 b. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist.   
 c. Beide stellingen zijn juist.   
 d. Geen van de stellingen zijn juist. 
 
20. Een robot kan met grote snelheden, krachtig tot zeer krachtig werk verzetten. Echter brengt 
dit wel risico's en gevaarlijke situaties met zicht mee. Om deze risico's te kunnen uitsluiten of zo 
veel mogelijk te beperken, zijn de mogelijke gevaren verdeeld in categorieën, welke categorieën 
zijn dat? 
 a. Optie 1: 
  o   Menselijke fouten 
  o   Taalbarrière 
  o   Mechanische fouten  
 b. Optie 2: 
  o   Fouten in de programmatuur 
  o   Fouten in het ontwerp 
  o   Niet te voorkomen fouten  
 c. Optie 3: 
  o   Engineer fouten 
  o   Menselijke fouten 
  o   Omgevingsomstandigheden 
 d. Optie 4: 
  o   Materiaal fouten 
  o   Storingen in de energietoevoer 
  o   Economische omstandigheden 
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Module 3 Open vragen: 
 
1.  Noem een drietal mogelijkheden om het werkbereik van de robot te vergroten? 
 Geef bij elke mogelijkheid een korte toelichting. (6pnt) 
 
2.  Lasnaden kunnen op verschillende manieren worden voorbewerkt.  

Noem 3 manieren om lasnaden voor te bewerken en geef van elke methode een voordeel 
en een nadeel. (6pnt) 

 
3.  Bij het robotlassen wordt gebruik gemaakt van verschillende sensoren.  
 Noem 3 typen sensoren en geef per type een toepassingsvoorbeeld. (6pnt) 


