
IRW-C Module 4, 5 en 6 
 
 
Vraag 1 
De investering van een lasrobotsysteem houdt niet op bij enkel de aanschaf van de robot zelf. 
Welke vuistregel kan hierbij worden gehanteerd?  
a. De implementatie en ingebruikname brengen ongeveer dezelfde investering met zich mee als 

het systeem zelf.  
b. De kosten van ingebruikname van een robot zijn twee keer zo hoog als de investering van het 

systeem.  
c. De kosten van ingebruikname kunnen worden verwaarloosd ten opzichte van het behaalde 

rendement.  
d. De kosten voor implementatie en ingebruikname zijn ongeveer de helft van de kosten van het 

systeem zelf. 
 
 
Vraag 2 
Bij het robotlassen gelden ander toleranties dan bij het handlassen. Zo dienen de te lassen 
onderdelen met een hogere nauwkeurigheid te worden aangeboden aan de robot. 
Welke voorzorgsmaatregel kan er genomen worden om aan de eis van een hogere tolerantie te 
voldoen?   
a. De werkstukonderdelen met de hand hechten.  
b. Meer lasmallen gebruiken 
c. Strenge tolerantie-eisen stellen aan het voorbewerkingsproces.  
d. Materiaal met hogere kwaliteitscertificaten inkopen. 
 
 
Vraag 3 
Waar of niet waar? 
stelling 1.:  Voor het krachtenverloop in een constructie is het verstandig de las zo ver 

mogelijk van de neutrale as te positioneren.  
Stelling 2.:  Als er ingeklemd gelast worden, blijven er meer spanningen in het materiaal 

zitten dan wanneer er vrijliggend gelast wordt."   
a. Stelling 1 is waar, stelling 2 is niet waar.  
b. Stelling 1 is niet waar, stelling 2 is waar.  
c. Stelling 1 en 2 zijn beiden niet waar.  
d. Stelling 1 en 2 zijn beiden waar. 
 
 
Vraag 4 
Waarom zijn risicoanalyses zo belangrijk bij het ontwerpen van de inrichting van een lashal? 
a. Om gevaarlijke situaties vroegtijdig op te sporen zodat er maatregelen genomen kunnen 

worden.  
b. Om er zoveel mogelijk robots in te kunnen plaatsen.  
c. Om er zeker van te zijn dat het proces winstgevend is/wordt.  
d. Om de juiste lasprocesssen te bepalen. 
 
  



IRW-C Module 4, 5 en 6 
 
Vraag 5 
Welke lasnaadvorm is in positie PC? 
 

 

 
A   B   C   D 

 
a. Tekening A 
b. Tekening B 
c. Tekening C 
d. Tekening D 
 
 
Vraag 6 
In welke afbeelding wordt de a-hoogte juist weergegeven? 
 
 

 
 A   B   C   D 
a. Tekening A 
b. Tekening B 
c. Tekening C 
d. Tekening D 
 
 
Vraag 7 
Bij welk type belasting van de lasnaad moet je stompe lasnaadvormen toepassen?   
a. Bij dynamische belasting.  
b. Bij statische belasting.  
c. Bij druk belasting.  
d. Bij lichte belasting. 
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Vraag 8 
De afmetingen van lasnaadvormen kunnen per materiaalsoort afwijken omdat ..... 
a. de geleidbaarheid, smelttemperatuur, vloeibaarheid en dergelijke verschillen. 
b. de prijs van het toe te passen toevoegmateriaal nogal verschilt. 
c. het gemak waarmee een naadvorm kan worden aangebracht nogal verschilt. 
d. behalve bij TIG-lassen men met alle andere processen minder goed onder in de naad kan  

komen. 

 
 
Vraag 9 
De constructeur hanteert bij sterkteberekeningen altijd een veiligheidfactor ....   
a. omdat een las meestal een overdikte heeft. 
b. omdat dynamische belasting invloed heeft op de lasonvolkomenheden.  
c. om rekening te houden met onvoorziene omstandigheden zoals het spanningsverloop ter 

plaatse van een lasonvolkomenheid.  
d. om afrondingen in de berekening te compenseren. 
 
 
Vraag 10 
Wat is de reden dat men de voorkeur geeft aan zo weinig mogelijk vullagen in een lasnaad? 
a. Verminderd de mechanische eigenschappen.  
b. Er wordt dan een betere inbranding in de onderliggende laslaag verkregen.  
c. De vervorming is hierdoor niet zo groot.  
d. Er is dan minder lasmetaal in de lasnaad nodig.  



IRW-C Module 4, 5 en 6 
 
 
Open vragen IRW-C Module 4, 5 en 6 - 75 punten te behalen 
 
 
Vraag 1 Economie en case (5x2 = 10pnt) 
 
Voordat een bedrijf een robot aanschaft doet zij er verstandig aan een analyse uit te voeren om te 
bepalen of de aanschaf van een robot aantrekkelijk is. Hierbij spelen een aantal factoren een 
belangrijke rol.  
a. Noem 5 factoren die hierbij een belangrijke rol spelen en geef aan waarom dat zo is. 
 
 
Vraag 2 Lasmallen  (10pnt) 
 
Het ontwerp van lasmallen wordt in drie stappen gedaan, nl: 

1. Het bepalen van de systeemconfiguratie; 
2. Het bepalen van de contouren van de mal en 
3. Het plaatsen van de aanslagen en spanelementen. 

a. Geef bij elke stap drie(3) invloedfactoren op het ontwerp van de uiteindelijke lasmal 
(3x2=6pnt) 

Ter beveiliging kan een lasmal met een productdetectiesysteem worden uitgerust. Hiervoor zijn 
twee mogelijkheden. 

b. Welke twee zijn dit? Geef een korte omschrijving. (2x2=4pnt) 
 
 
Vraag 3 Ontwerp (12pnt) 
 
Een bekend gezegde in de lastechniek is:  “de beste las is geen las”.  

a. Noem 3 nadelige gevolgen van het lassen die deze uitspraak rechtvaardigen. (3x2=6pnt) 
b. Geef 3 alternatieven voor het lassen om een verbinding te maken. (3x2=6pnt) 

 
 
Vraag 4 Case en voorkomen van problemen (5x2=10pnt) 
De robotinstallatie gekoppeld aan een MAG-lasproces met 1,0 mm draad heeft enkele weken 
stilgestaan. U bent verantwoordelijk voor een probleemloze herstart van de installatie.  

a. Noem 5 punten die u controleert voorafgaand aan de herstart en geef een toelichting 
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Vraag 6 (4x2+4=12pnt) 
 
Gegeven is: 
Een meubelfabrikant wil een grote opdracht aan je uitbesteden, het gaat om ca 10.000 lassen op 
jaarbasis. Gegeven: 

• materiaal staal S235 

• tweezijdig gelast 

• staande hoeklassen in één laag, lengte per las 100mm. 
a. Teken (schets) op antwoordblad 6 de hoeklasverbinding (doorsnede) in 4mm materiaaldikte,  

a-hoogte= 2mm en de lassen. (2pnt) 
b. Welk beschermgassoort kies je?. (2pnt) 
c. Welke diameter van het toevoegmateriaal pas je toe? (2pnt) 
d. Wat is de laspositie volgens EN ISO 6947? (2pnt) 
 
Voor een klant worden er chassis voor aanhangers gelast. Een van de lasaanduidingen is deze: 
 

 
e. Maak op het antwoordblad een bovenaanzicht met de ligging van de lassen, en de afmetingen 

van de lassen en tussenruimten van de bovenstaande lasaanduiding: (4pnt) 
 
Voor antwoordblad: 
 

   

 
a. 
 
 
 
 
 

b. 

c. 

d. 

b. 
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Vraag 7. Economie (5x3+6=21 pnt) 
 
In uw bedrijf worden regelmatig warmtewisselaars gemaakt. Omdat het aantal te maken jaarlijkse 
pijp-pijpplaatverbindingen nooit zo groot was, worden deze verbindingen tot op de dag van 
vandaag handmatig TIG gelast. Op dit moment heeft uw bedrijf een viertal warmtewisselaars in 
opdracht waardoor het te maken aantal pijp-pijpplaatverbindingen enorm zal toenemen. Het 
gemiddelde aantal verbindingen zal van 10.000 stuks naar 40.000 stuks per jaar stijgen.  
 
Binnen uw bedrijf bent u verantwoordelijk voor de lastechniek. U bent goed op de hoogte van de 
mogelijkheid om de pijp-pijpplaatverbindingen geautomatiseerd pulserend-TIG te lassen. 
De directie vraagt u of het zinvol is om in dit geautomatiseerd pulserend-TIG lasproces te 
investeren. 
 
Omdat de lasmateriaalkosten bij het handmatig lassen en het geautomatiseerd lassen gelijk zijn, 
worden deze uit de berekening gehouden. 
 
Laat bij de antwoorden op onderstaande vragen zien d.m.v. de berekening  hoe u aan de 
antwoorden komt, alleen een uitkomst wordt niet goed gerekend. 
 
Gevraagd: 
a. Wat is de lastijd voor één verbinding bij het handmatig Tig-lassen? 3pnt 
b. Wat zijn de loon- en machinekosten per verbinding bij het handmatig Tig-lassen? 3pnt 
c. Wat is de lastijd voor één verbinding bij het geautomatiseerd Tig-lassen? 3pnt 
d. Wat zijn de loon- en machinekosten per verbinding bij het geautomatiseerd Tig-lassen? 3pnt 
e. De vaste kosten per jaar voor het geautomatiseerd TIG-lassen zijn €14.000,- hoger dan voor 

het handmatige TIG-lasproces. 
Bij hoeveel verbindingen ligt het break-even point (het kiet-punt) op jaarbasis? 3pnt 

f. Wat wordt uw advies aan de directie? Ligt uw advies toe met de besparing per jaar voor het 
bedrijf op basis van 40.000 verbindingen/jaar. 6pnt 

 
Gegevens: 
 

Omschrijving Handmatig TIG Geautomatiseerd Puls-TIG 

Uurtarief incl. overheadkosten € 35,= € 35,= 

Gemiddelde boogtijd per verbinding 60 sec 45 sec 

Gemeten inschakelduur binnen uw 
bedrijf  

29 % 60% 

Machinetarief per manuur € 1,75 €13,80 
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Vraag 1 
De investering van een lasrobotsysteem houdt niet op bij enkel de aanschaf van de robot zelf. 
Welke vuistregel kan hierbij worden gehanteerd?  
a. De implementatie en ingebruikname brengen ongeveer dezelfde investering met zich mee als 

het systeem zelf.  
b. De kosten van ingebruikname van een robot zijn twee keer zo hoog als de investering van het 

systeem.  
c. De kosten van ingebruikname kunnen worden verwaarloosd ten opzichte van het behaalde 

rendement.  
d. De kosten voor implementatie en ingebruikname zijn ongeveer de helft van de kosten van het 

systeem zelf. 
 
 
Vraag 2 
Bij het robotlassen gelden ander toleranties dan bij het handlassen. Zo dienen de te lassen 
onderdelen met een hogere nauwkeurigheid te worden aangeboden aan de robot. 
Welke voorzorgsmaatregel kan er genomen worden om aan de eis van een hogere tolerantie te 
voldoen?   
a. De werkstukonderdelen met de hand hechten.  
b. Meer lasmallen gebruiken 
c. Strenge tolerantie-eisen stellen aan het voorbewerkingsproces.  
d. Materiaal met hogere kwaliteitscertificaten inkopen. 
 
 
Vraag 3 
Waar of niet waar? 
stelling 1.:  Voor het krachtenverloop in een constructie is het verstandig de las zo ver 

mogelijk van de neutrale as te positioneren.  
Stelling 2.:  Als er ingeklemd gelast worden, blijven er meer spanningen in het materiaal 

zitten dan wanneer er vrijliggend gelast wordt."   
a. Stelling 1 is waar, stelling 2 is niet waar.  
b. Stelling 1 is niet waar, stelling 2 is waar.  
c. Stelling 1 en 2 zijn beiden niet waar.  
d. Stelling 1 en 2 zijn beiden waar. 
 
 
Vraag 4 
Waarom zijn risicoanalyses zo belangrijk bij het ontwerpen van de inrichting van een lashal? 
a. Om gevaarlijke situaties vroegtijdig op te sporen zodat er maatregelen genomen kunnen 

worden.  
b. Om er zoveel mogelijk robots in te kunnen plaatsen.  
c. Om er zeker van te zijn dat het proces winstgevend is/wordt.  
d. Om de juiste lasprocesssen te bepalen. 
 
  



Vraag 5 
Welke lasnaadvorm is in positie PC? 
 

 

 
A   B   C   D 

 
a. Tekening A 
b. Tekening B 
c. Tekening C 
d. Tekening D 
 
 
Vraag 6 
In welke afbeelding wordt de a-hoogte juist weergegeven? 
 
 

 
 A   B   C   D 
a. Tekening A 
b. Tekening B 
c. Tekening C 
d. Tekening D 
 
 
Vraag 7 
Bij welk type belasting van de lasnaad moet je stompe lasnaadvormen toepassen?   
a. Bij dynamische belasting.  
b. Bij statische belasting.  
c. Bij druk belasting.  
d. Bij lichte belasting. 
 
 
  



Vraag 8 
De afmetingen van lasnaadvormen kunnen per materiaalsoort afwijken omdat ..... 
a. de geleidbaarheid, smelttemperatuur, vloeibaarheid en dergelijke verschillen. 
b. de prijs van het toe te passen toevoegmateriaal nogal verschilt. 
c. het gemak waarmee een naadvorm kan worden aangebracht nogal verschilt. 
d. behalve bij TIG-lassen men met alle andere processen minder goed onder in de naad kan  

komen. 

 
 
Vraag 9 
De constructeur hanteert bij sterkteberekeningen altijd een veiligheidfactor ....   
a. omdat een las meestal een overdikte heeft. 
b. omdat dynamische belasting invloed heeft op de lasonvolkomenheden.  
c. om rekening te houden met onvoorziene omstandigheden zoals het spanningsverloop ter 

plaatse van een lasonvolkomenheid.  
d. om afrondingen in de berekening te compenseren. 
 
 
Vraag 10 
Wat is de reden dat men de voorkeur geeft aan zo weinig mogelijk vullagen in een lasnaad? 
a. Verminderd de mechanische eigenschappen.  
b. Er wordt dan een betere inbranding in de onderliggende laslaag verkregen.  
c. De vervorming is hierdoor niet zo groot.  
d. Er is dan minder lasmetaal in de lasnaad nodig.  
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Vraag 1 Economie en case  
 
Voordat een bedrijf een robot aanschaft doet zij er verstandig aan een analyse uit te voeren om te 
bepalen of de aanschaf van een robot aantrekkelijk is. Hierbij spelen een aantal factoren een 
belangrijke rol.  
a. Noem 5 factoren die hierbij een belangrijke rol spelen en geef aan waarom dat zo is. 
Mogelijke antwoorden: 

• Afmetingen van de producten – ivm handling en mogelijkheden robotisering 
• Gewicht van de producten - ivm handling en mogelijkheden robotisering 
• Welke lasprocessen (juist) ivm investering en mogelijkheden robotisering 
• Lasaantallen (juist) -  invm return on investment 
• Huidige ontwerp geschikt voor robotlassen (juist) – ivm kosten aanpassingen ontwerp en 

mogelijkheden daartoe 
• Plaatdiktes van producten (juist) – ivm keuze lasprocess, sterkte, handling, haalbaarheid 
• Investering in lasmallen noodzakelijk of niet (juist) – ivm investeringen en handling 
• Mogelijkheden robot (juist) – ivm mogelijkheden, kosten, besparing 
• Trainingskosten personeel (juist) – inv investeringen beschikbaarheid geschikt personeel 
• Rendement op investering (juist) – ivm kosten 

 
 
Vraag 2 Lasmallen   
 
Het ontwerp van lasmallen wordt in drie stappen gedaan, nl: 

1. Het bepalen van de systeemconfiguratie; 
2. Het bepalen van de contouren van de mal en 
3. Het plaatsen van de aanslagen en spanelementen. 

a. Geef bij elke stap drie(3) invloedfactoren op het ontwerp van de uiteindelijke lasmal 
(3x2=6pnt) 

 
Ter beveiliging kan een lasmal met een productdetectiesysteem worden uitgerust. Hiervoor zijn 
twee mogelijkheden. 

b. Welke twee zijn dit? Geef een korte omschrijving.  
Antwoorden: 
1.      Detectie of het product in de mal aanwezig is. 
2.      Detectie of de spanklem gesloten is 
 
Vraag 3 Ontwerp  
 



Een bekend gezegde in de lastechniek is:  “de beste las is geen las”.  
a. Noem 3 nadelige gevolgen van het lassen die deze uitspraak rechtvaardigen. (3x2=6pnt) 
b. Geef 3 alternatieven voor het lassen om een verbinding te maken. (3x2=6pnt) 

Mogelijke antwoorden (er zijn meer mogeijkheden0 
1. Krimpvervorming 
2. Lasspanningen 
3. Structuurveranderingen (korrelgroei, martensiet) 
4. Risico op fouten en scheuren (warm en koud) 
5. Kosten 
 
 
Vraag 4 Case en voorkomen van problemen 
De robotinstallatie gekoppeld aan een MAG-lasproces met 1,0 mm draad heeft enkele weken 
stilgestaan. U bent verantwoordelijk voor een probleemloze herstart van de installatie.  

a. Noem 5 punten die u controleert voorafgaand aan de herstart en geef een toelichting 
Mogelijke antwoorden: 
Controle lasnaadvoorbereiding; correct en gestempeld? 
Positionering en opspanning werkstuk 
Controle hoeveelheid en conditie lasdraad, materiaalsoort en diameter van de lasdraad 
Controle gas: gasdruk, gassoort en hoeveelheid 
Controle perslucht: genoeg druk? 
Controle lastoorts: komt het Toolnummer overeen met de toorts? 
Controle juiste diameter draadrollen en druk van de draadrollen 
Controle gascup: juiste diameter, beschadigingen? 
Controle contactbuis: juiste diameter, versleten? 
TCP check met behulp van TCP check uitvoeren 
Dry run' uitvoeren met beperkte snelheid/testmode 
Lasdampafzuiging inschakelen 
Heeft oog voor anderen in de omgeving: personen in de nabijheid van de robot? 
Schakelt veiligheidvoorzieningen in 
Controle aardklem aangesloten j/n 
Draadgeleider, schoonblazen slangenpakket 
Draadrollen en rollendruk 
Doorspoelen gasslangen 
Vervangen draadrol (vocht, vuil) 
 
 
  



 
Vraag 6  
 
Gegeven is: 
Een meubelfabrikant wil een grote opdracht aan je uitbesteden, het gaat om ca 10.000 lassen op 
jaarbasis. Gegeven: 

• materiaal staal S235 

• tweezijdig gelast 

• staande hoeklassen in één laag, lengte per las 100mm. 
a. Teken (schets) op antwoordblad 6 de hoeklasverbinding (doorsnede) in 4mm materiaaldikte,  

a-hoogte= 2mm en de lassen. (2pnt) 
b. Welk beschermgassoort kies je?. (2pnt) 
c. Welke diameter van het toevoegmateriaal pas je toe? (2pnt) 
d. Wat is de laspositie volgens EN ISO 6947? (2pnt) 
 
Voor een klant worden er chassis voor aanhangers gelast. Een van de lasaanduidingen is deze: 
 

 
e. Maak op het antwoordblad een bovenaanzicht met de ligging van de lassen, en de afmetingen 

van de lassen en tussenruimten van de bovenstaande lasaanduiding: (4pnt) 
 
Voor antwoordblad: 
 

   

 
a. 
 

 
 

b. 
80-85% Argon met 15-20% CO2 

c. 
0,6 of 0,8 mm, dikker niet 

d. 
PB 

b. 

 
 



 
Vraag 7. Economie  
 
In uw bedrijf worden regelmatig warmtewisselaars gemaakt. Omdat het aantal te maken jaarlijkse 
pijp-pijpplaatverbindingen nooit zo groot was, worden deze verbindingen tot op de dag van 
vandaag handmatig TIG gelast. Op dit moment heeft uw bedrijf een viertal warmtewisselaars in 
opdracht waardoor het te maken aantal pijp-pijpplaatverbindingen enorm zal toenemen. Het 
gemiddelde aantal verbindingen zal van 10.000 stuks naar 40.000 stuks per jaar stijgen.  
 
Binnen uw bedrijf bent u verantwoordelijk voor de lastechniek. U bent goed op de hoogte van de 
mogelijkheid om de pijp-pijpplaatverbindingen geautomatiseerd pulserend-TIG te lassen. 
De directie vraagt u of het zinvol is om in dit geautomatiseerd pulserend-TIG lasproces te 
investeren. 
 
Omdat de lasmateriaalkosten bij het handmatig lassen en het geautomatiseerd lassen gelijk zijn, 
worden deze uit de berekening gehouden. 
 
Laat bij de antwoorden op onderstaande vragen zien d.m.v. de berekening  hoe u aan de 
antwoorden komt, alleen een uitkomst wordt niet goed gerekend. 
 
Gevraagd: 
a. Wat is de lastijd voor één verbinding bij het handmatig Tig-lassen? 3pnt 
b. Wat zijn de loon- en machinekosten per verbinding bij het handmatig Tig-lassen? 3pnt 
c. Wat is de lastijd voor één verbinding bij het geautomatiseerd Tig-lassen? 3pnt 
d. Wat zijn de loon- en machinekosten per verbinding bij het geautomatiseerd Tig-lassen? 3pnt 
e. De vaste kosten per jaar voor het geautomatiseerd TIG-lassen zijn €14.000,- hoger dan voor 

het handmatige TIG-lasproces. 
Bij hoeveel verbindingen ligt het break-even point (het kiet-punt) op jaarbasis? 3pnt 

f. Wat wordt uw advies aan de directie? Ligt uw advies toe met de besparing per jaar voor het 
bedrijf op basis van 40.000 verbindingen/jaar. 6pnt 

 
Gegevens: 
 

Omschrijving Handmatig TIG Geautomatiseerd Puls-TIG 

Uurtarief incl. overheadkosten € 35,= € 35,= 

Gemiddelde boogtijd per verbinding 60 sec 45 sec 

Gemeten inschakelduur binnen uw 
bedrijf  

29 % 60% 

Machinetarief per manuur € 1,75 €13,80 

 
Antwoorden 
a.  60 x 100/29 = 206,9 sec = 3,45 minuut 
b. 3,45/60 x (35+1,75) = € 2,11 
c. 45 x 100/60 = 75 seconden = 1,25 minuut 
d. 1,25/60 x (35+13,80) = €1,02 (afgerond, 1,0166 is ook goed) 
e. Verschil in prijs per verbinding = 2,11 - 1,02 = 1,09 
14.000/1,09= 12.844,03 wordt 12.845 stuks (maar 12.844 wordt ook goed gerekend) 
f. advies is om te gaan automatiseren. Met 12.845 stuks speel je kiet, met 40.000 stuks maak 
je winst: 40.000-12.845=27.155x1,09=€29.598,95 euro winst per jaar 

 


