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Tijdens het symposium geven deskundigen lezingen over de laatste ontwikkelingen in de
verbindingstechniek. In zo’n 30 lezingen, grotendeels verdeeld in twee parallelle sessies,
komen alle actuele onderwerpen over de lastechniek en aanverwante verbindingstechnieken
aan bod. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

• Las- en lijmprocessen
• Onderzoek en toepassingen
• Kwaliteit
• Voor- en nabewerking
• Arbeidsomstandigheden
• Robotlassen

VOOR DE ACHTSTE MAAL ORGANISEERT HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LAS-

TECHNIEK IN SAMENWERKING MET HET BELGISCH INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK

HET BEKENDE NILBIL-LASSYMPOSIUM.
DIT JAAR VINDT HET TWEEDAAGSE EVENEMENT PLAATS OP DINSDAG 6 EN WOENS-
DAG 7 NOVEMBER IN DE EVENEMENTENHAL GORINCHEM. OP DEZE LOCATIE VINDT

TEGELIJKERTIJD DE NIL VERBINDINGSWEEK PLAATS, DE EERSTE NATIONALE

VAKBEURS VOOR DE VERBINDINGSTECHNIEKEN.

LASSYMPOSIUM 6-7|11|2012

Voor wie is het symposium bestemd?
Het symposium is bestemd voor iedereen die inhoudelijk met verbindingstechniek te maken
heeft en in het bijzonder voor:

• Lascoördinatoren (EWC)
• Laspraktijkingenieurs (LPI/EWE/IWE)
• Middelbare lastechnici (MLT/EWT/IWT)
• Lasspecialisten (LS/EWS/IWS)
• Meesterlassers (MS/EWP/IWP)
• Lijmspecialisten (EAB en EAS)
• Ontwerpers, constructeurs en productontwikkelaars
• Raillassers (EARR/EARJ/EAW)
• Bedrijfsleiders van productiebedrijven in de metaalsector
• Marketing en sales medewerkers
• Kwaliteits- en Arbomedewerkers
• Studenten in diverse (technische) studierichtingen

NIL Verbindingsweek
Het allereerste unieke vakevenement voor de verbindingstechnieken in Nederland heet de
NIL Verbindingsweek. Tijdens dit driedaagse evenement halen bedrijven alles uit de kast om
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van lassen, lijmen en snijden te demonstreren.
Of het nu gaat om lasapparatuur, de nieuwste snij- en lijmtechnieken of veiligheidsvoor-
zieningen, alle producten komen aan bod.
Ook het onderwijs is vertegenwoordigd. Technische onderwijsinstellingen en instituten laten
zien welke opleidingsmogelijkheden er zijn en aan welke onderzoeksthema's zij werken.
De Verbindingsweek is een ontmoetingsplatform voor iedereen die professioneel in
de verbindingstechniek werkzaam is. In een sfeervolle ambiance is het dé mogelijkheid om
onderling kennis uit te wisselen met vakgenoten, om kennis te maken met de nieuwste pro-
ducten en diensten, en voor direct contact met leveranciers, afnemers en onderwijs-
instellingen. Dit maakt een bezoek aan het symposium en de beurs de perfecte manier om
volledig op de hoogte te komen van alle actuele zaken binnen de verbindingstechniek.
Alle bezoekers die deelnemen aan het symposium kunnen de Verbindingsweek gratis
bezoeken.

Namens het NIL en het BIL nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan dit tweedaagse
symposium. Wij hopen u te mogen verwelkomen als onze gast op 6 en 7 november.

Met vriendelijke groet,
Ing. H. Zandvliet, directeur NIL
ir. F. Maas, directeur BIL



Programma 6 november 2012
Plenaire openingssessie
voorzitter: M. van Dijk, Voorzitter NIL-bestuur

09:00 Ontvangst en koffie

09:15 Wie of wat beslist, de lasingenieur of het materiaal
I.M. Richardson; Technische Universiteit Delft
Wat is de invloed van lassen op materialen en wat betekent dit voor de selectie van proces
sen en parameters? Er komen diverse lasbaarheidskwesties aan de orde, ook met het oog
op de ontwikkeling van nieuwe materialen. Tot slot wordt de titelvraag beantwoord.

09:45 De Lascoördinator in opleiding
L. Vermeulen; Nederlands Instituut voor Lastechniek
Na een korte introductie op de betekenis van de EN 1090-2 komt in deze lezing de inhoud
van de opleiding ‘Lascoördinator’ aan bod. Tevens wordt bekeken hoe de opleiding zich
verhoudt ten opzichte van de bekende opleidingen IWP, IWS, IWT en IWE.

10:15 Intermezzo

10:30 Pauze tot 11.00 uur

Zaal 1 Processen
voorzitter: L. Dezillie, VCL

11:00 Meerdraads onderpoederdeklassen van dikwandig staal
R. Dhollander, S. Vancauwenberghe, E. Van Pottelberg;
UGent/OCAS/Arcelormittal R&D Gent
OCAS heeft geïnvesteerd in een meerdraads onderpoederdeklasmachine waarmee tot en
met 5 draden tegelijkertijd kan worden gelast. In samenwerking met Universiteit Gent heeft
OCAS een masterproef georganiseerd om meer kennis te verwerven over de hierbij
toegepaste procesparameters.

11:30 Wat u altijd al had moeten weten over Wolfraamelektroden
P. van der Horst, J.P. Depessemier; Binzel Benelux bvba
De keuze van de wolfraamelektrode speelt een belangrijke rol bij het TIG-lassen. Deze
lezing behandelt een aantal praktische vragen op dit gebied. Ook de nieuwe elektrode, met
paarse kopkleur, komt aan de orde.

12:00 Influence of CO2 in Argon on MAG welding efficiency/productivity
R. Yvergneaux, J. Grundmann; Air Liquide B.V.
Shielding atmospheres in MAG/GMAW processes for un-alloyed carbon steels may contain
various CO2 contents. The presentation will show the different arc modes possible for
various shielding compositions and the corresponding process windows allowing high
productivity and quality welds for the existing arc generator technologies.

Zaal 2 Arbeidsomstandigheden
voorzitter: G. Eilander, Laspartners

11:00 FumeSimulator
R. Jansen; Plymovent B.V.
De FumeSimulator visualiseert de achtergrondconcentratie van lasrook in een productiehal
en bevestigt de effectiviteit van de ruimtelijke ventilatie- en filtratiesystemen. De simulatie
laat zien of de lasrook, bij een gegeven systeemoplossing, onder de gewenste (wettelijke)
grenswaarden blijft.

11:30 Lassen en op jezelf passen?
A. Jeronimus, E. Nelis; HaVeP Workwear/Protective wear
Een lezing over de actuele stand van zaken met betrekking tot normeringen en richtlijnen
voor persoonlijke beschermingsmiddelen in het algemeen en laskleding in het bijzonder.
Ook worden de resultaten van een veiligheidsenquête gepresenteerd.

12:00 Kostenbeheersing bij het lassen
K. Foekens; Colt International B.V.
Insteek van deze presentatie is het werken in een gezond werkklimaat, het hele jaar door.
De spreker behandelt verder een test voor een nieuwe manier van lasdampbestrijding met
een zeer laag energieverbruik.

Lunchpauze met opening VERBINDINGSWEEK 12:30 - 13:30

De keuze van de wolfraamelektrode speelt een belangrijke rol bij het TIG-lassen (foto: Binzel)



Zaal 1 Voor- en nabewerken
voorzitter: J. Bodt, HSM

13:30 Heating solutions voor de welding industry
P. Keultjes; ITW Welding Products B.V.
Moderne materialen op de juiste manier voorverwarmen vraagt om een moderne aan-
pak. Nieuwe systemen op basis van inductie- of infraroodverwarming zorgen voor hoge
efficiëntie met snelle opwarmtijden.

14:00 Machinebouw Case
J. Copier; Copier Staal- en Machinebouw B.V.
In het kader van kwaliteitseisen en kostenbeheersing is de lasnaadvoorbewerking
belangrijk. Denk aan lasnaadvorm, afwerking, nauwkeurigheid en de constante kwaliteit
van de lasnaad. Copier is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van machines
die buizen kunnen voorzien van lasnaden.

14:30 Improving fatigue life at the welds for high strength steels
C.H.J Gerritsen, T. Baaten, S. Vanrostenberghe; OCAS/ArcelorMittal R&D Gent/ BIL
Described are TIG and plasma dressing, pneumatic impact treatment (PIT) as well as
diode laser re-melting techniques to improve the fatigue life at the welds for various high
strength steels. Recommendations and guidelines towards improving fatigue life at the
welds for HSS grades will be presented.

Zaal 2 Lijmen en alternatieve verbindingstechnieken
voorzitter: B. Weenink, NIL

13:30 SMP lijmen: de duurzame verbindingstechnologie
T. Janssen; Bostik
De spreker zal ingaan op het lijmen en kitten op basis van SMP-polymeren. De nadruk
wordt gelegd op het duurzaam verbinden met SMP-gebaseerde lijmsoorten.

14:00 Cyanoacrylaatlijmen: hoe werken ze en wat kun je ermee doen?
R. Nefs; Henkel B.V.
Cyanoacrylaten, ook wel snellijmen genoemd, verheugen zich in een steeds grotere
belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Zij bieden snelheid, relatief hoge sterkte, vocht-
bestendigheid en duurzaamheid. Deze lijmtechnologie biedt veel mogelijkheden en maakt
steeds meer mogelijk door doorlopende innovaties.

14:30 Clinchen als interessant alternatief voor puntlassen
S. Baes, T. Baaten; Katholieke Hogeschool St Lieven, Belgisch Instituut voor Lastechniek
Clinchen kan een waardig alternatief zijn voor het puntlassen van plaatwerk. In het kader
van een IWT-TeTra project werden mechanische testen op clinchverbindingen uitgevoerd
om meer te leren over het statisch en dynamisch gedrag van dit type verbindingen.

vervolg
Programma 6 november 2012

Clinchverbindingen in koetswerk Mercedes-S-klasse (bron: Eckold)

Infrarood voorverwarmen (foto: ITW)



Lunchpauze 12:30 - 13:30

Programma 7 november 2012
Zaal 1 Gastransportleidingen

voorzitter: P. Damen, Fluxys

09:00 Gasvoerend/ productvoerend lassen
O.J.C. Huising; Nederlandse Gasunie B.V.
Wat wordt bedoeld met gasvoerend/productvoerend lassen? Aan de orde komen
ontwikkelingen vanuit het verleden, de werkwijze in de diverse landen, regelgeving en
normering op dit gebied en kritische parameters.

09:30 Hydrogen Embrittlement
S. van Nieuwenhuijzen; Exova
Exova Emmen has recently expanded its range of cold cracking weldability testing
expertise. The facility has developed a laboratory simulation procedure for welding on a
gas pipe which is susceptible to Hydrogen Embrittlement.

10:00 Ontwikkeling gemechaniseerd gasvoerend lassen
M. Kaspers; Nederlands Instituut voor Lastechniek
De spreker gaat in op praktische vragen als: hoe kom je tot draadselectie, wat zijn je keuzes
met betrekking tot de lasbaarheid, hoe is de uitvoering en hoe zijn de elektrische para-
meters aangepast om tot het gewenste resultaat te komen?

11:00 Processen 2
voorzitter: F. Maas, BIL

11:00 Gerobotiseerd Friction Stir Welding:
een techniek met mogelijkheden
F. Hendrickx; CEWAC
De presentatie gaat in op de evolutie van de gerobotiseerde Friction Stir Welding
technologie en de praktische toepassing ervan. De voordelen en uitdagingen verbonden
aan deze techniek worden behandeld op basis van eigen ervaringen bij het lassen van
complexe oppervlakken en in verschillende posities.

11:30 Laser Hybrid Welding
P. Kallage; Rofin-Baasel Benelux B.V.
A presentation of industrial laser for hybrid applications. Selection of wavelength, beam
quality and advantages of laser hybrid weld in comparison with conventional WIG will be
discussed.

12:00 Praktijkrichtlijn voor het laseroplassen
G.M. van Krieken; Element Materials Technology
Met de praktijkrichtlijn voor het lasercladden willen we zowel het laserlasbedrijf als de
uiteindelijke gebruiker praktische tips en handvaten geven. Wat komt er naast de aanschaf
van de installatie allemaal bij kijken en waar moet men rekening mee houden om een
kwalitatief goede laag te creëren?

Zaal 2 Robotlassen
voorzitter: A. Hofmeijer, STODT

09:00 Lasrobot voor beginners
P. Pittomvils; Kleinserie productie met robots.
Deze presentatie laat zien dat de lasrobot ook voor kleine ondernemingen een slimme
investering kan zijn. U maakt kennis met de essentiële uitgangspunten en enkele
resultaten/getuigenissen van kleine ondernemingen die zich hun productie zonder lasrobot
niet meer kunnen indenken.

09:30 Kleinserie productie met robots
W. Rombeek; Andon Automation B.V.
Steeds meer bedrijven willen ordergericht produceren om voorraden tot een minimum terug
te dringen. Andon presenteert een aantal standaardoplossingen om diverse producten met
seriegrootte 1 te robotiseren. Praktijkvoorbeelden maken deel uit van de presentatie.

10:00 Verbindingstechnieken in Automotive industrie in Benelux
E. Mennen; Yaskawa Benelux B.V.
Deze lezing behandelt verschillende toegepaste technieken in de gerobotiseerde
automotive-productie in de Benelux, zowel bij Nedcar als bij enkele Tier 1 toeleveranciers.
Onder andere puntlassen, booglassen, clinchen, lijmen en rolfelsen worden gepresenteerd.

11:00 Reparaties en vervorming
voorzitter: P. de Smet, NEM Energy

11:00 Reparatie Case
P. van de Lisdonk; Aquilex Welding Services B.V.
De lezing gaat in op reparaties die een permanente corrosie- en erosiebescherming bieden
binnen strakke shutdown schema’s. De levensduur van een oven of een reactor kan
aanzienlijk verlengd worden door toepassing van de gepresenteerde methode.

11:30 Het toepassen van las- en snijmechanisering bij reparatie van grote
stalen producten
P. W. Verkaik; MT-International B.V.
Efficiënt omgaan met mechanisatie van las- en snijprocessen leidt tevens tot Arbotechnisch
verantwoord produceren bij reparatie van grote constructies. In deze presentatie worden
voorbeelden getoond van de wijze waarop met kleine mechanisaties de mogelijkheden
optimaal worden benut.

12:00 Reduceren van de vervorming van gelaste I-balken
E. Van Pottelberg; OCAS/Arcelormittal R&D Gent
Bij sommige I-balken wordt, na het lasproces, een golvende vervorming van de lijfplaat
waargenomen. OCAS werd gevraagd de reden van deze specifieke thermische vervorming
van de platen te onderzoeken en oplossingen aan te dragen om haar te verminderen.

10.30 Koffiepauze



vervolg
Zaal 2 Onderzoek en toepassingen

voorzitter: K. Faes, BIL

13.30 Development and qualification of a procedure for the mechanized
ultrasonic examination of full structural dissimilar metal weld overlays.
V. Chardome; Vinçotte
For the project of applying full structural dissimilar weld overlays on the pressurizer surge
lines in the Belgian nuclear power plants, Vinçotte was requested the development and
qualification of a procedure for the mechanized ultrasonic examination of such welds. The
presentation details the work and the results during the development and qualification
phases of this project.

14:00 Een betrouwbaar schade-onderzoek? Nee, dank u!
F. Vos; Materials Consult bvba
Het bepalen van de grondoorzaak (root cause) en de daarbij horende schade-analyses is
gewoonlijk voer voor specialisten. Op basis van concrete voorbeelden neemt de spreker u
mee op een reis langs de hinderpalen van het schadeonderzoek. Enkele eenvoudige leef-
regels laten zien hoe u veel leed en veel euro’s kunt besparen.

14:30 Lassen van Hogerekgrensstaalsoorten
P. Gerritsen, J. Jacobs; Certilas
Vanuit steeds meer industrietakken is er om diverse redenen interesse voor hogerekgrens
staalsoorten. Waar moet u rekening mee houden en wat kunt u verwachten bij het lassen
aan deze materialen?

15:00 Productiviteitsverbetering bij het laserlassen:
machineconcepten en geoptimaliseerde laserlasmallen
W. Zweers; AWL Techniek B.V.
In deze lezing wordt ingegaan op de laserlassystemen, de logistiek en de geoptimaliseerde
laserlasmallen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt gedemonstreerd hoe de
keuze voor een bepaald systeem tot stand komt.

Zaal 1 Kwaliteit
voorzitter: J. Willems, Iemants

13:30 Weld Measurement
A. Engelen; Multiweld
The purposed presentation will review and discuss the measurement methods available for
the monitoring and measurement of both AC and pulsed DC welding processes to establish
the differences between each method, their effect on the resultant values and any
implication or effects on the calculated heat inputs.

14:00 Wise-beslissingen creëren een productiever lasresultaat
J. van Lenten; Kemppi Benelux B.V.
De Wise producten van Kemppi zijn nieuwe lassoftware-oplossingen die een reeks nuttige
voordelen bieden. Wise producten, verdeeld in twee groepen, hebben invloed op de
efficiency van de lasprestaties of bieden een geheel nieuwe lasprocestechniek.

14:30 Kennisoverdracht maakt kwaliteitsborging bij lassen aan rails
beheersbaar
R.P.B.J. Dollevoet, G.W. van Bezooijen; Prorail/TUDelft, Id2

Kwaliteitsborging bij het lassen aan rails is alleen realiseerbaar als iedereen die hierin een
taak heeft of wil hebben ook over de juiste kennis beschikt voor deze taak.

Programma 7 november 2012



Wat kost het NILBIL Lassymposium 2012?

1 dag 2 dagen
NIL/BIL Bedrijfsdeelnemer € 220.-- € 390.--
NIL Particuliere deelnemer € 250.-- € 440.--
Geen NIL/BIL deelnemer € 280.-- € 490.--
Leraren/studenten* € 140.-- € 245.--

* Stempel van school vereist

Prijzen zijn inclusief lunch en toegang tot de vakbeurs NIL Verbindingsweek en exclusief
BTW en overnachting.

Annulering
Tot 10 werkdagen voor aanvang van het symposium kan kosteloos worden geannuleerd.
Bij annulering in de periode van 10 tot 2 werkdagen voor aanvang worden 50% van de deel-
namekosten in rekening gebracht, daarna worden de volledige deelnamekosten in rekening
gebracht. Annuleren dient altijd schriftelijk te geschieden.
Vervanging door een andere dan de aangemelde persoon is altijd mogelijk.
Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Hoe bereikt u de Evenementenhal Gorinchem?

De Evenementenhal Gorinchem is met de auto en met openbaar vervoer prima te
bereiken. Bij de Evenementenhal is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.

AUTO
Vanuit richting Breda, Rotterdam, Utrecht:
Knooppunt Gorinchem (A27/A15) richting Nijmegen (A15).
Afslag Gorinchem-Oost (afrit 28). Bij verkeerslichten linksaf, volgende
verkeerslicht opnieuw linksaf.

Vanuit richting Nijmegen:
Afslag Gorinchem-Oost (afrit 28). Bij verkeerslicht linksaf, tweede
verkeerslicht rechtdoor, volgende verkeerslicht linksaf.

OPENBAAR VERVOER
Vanaf Station Gorinchem rijden bus 78 en 79 regelmatig richting
Evenementenhal Gorinchem. Bushalte: Griendweg Gorinchem
uitstappen, vanaf daar is het 4 minuten lopen tot de Evenementenhal.

Het NILBIL Lassymposium in het kort

• Voordrachten over actuele thema’s in de verbindingstechniek.
• Het symposium vindt plaats tijdens de allereerste beurs voor

verbindingstechnieken.
• Perfecte manier om uw relatienetwerk te onderhouden en uit te breiden.

Eenvoudig aanmelden voor het symposium:
• via onze website: www.nil.nl
• via het meegestuurde inschrijfformulier (retour per post of fax 079 353 11 78)

Deelname aan het symposium geeft automatisch toegang tot de NIL Verbindingsweek.
Aanmelding voor uitsluitend bezoek aan de NIL Verbindingsweek,
via www.evenementenhal.nl

Data: dinsdag 6 en woensdag 7 november 2012

Locatie: Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2 - 4207 HZ Gorinchem
T +31 (0)183 68 06 80

Hotel de Schildkamp
Leerdamseweg 44 - 4147 BM Asperen
T 0345 61 88 14
E info@schildkamp.nl
www.schildkamp.nl

www.nil.nl www.bil-ibs.be

Hotelsuggesties:
Hotel Tulip Inn Meerkerk
Energieweg 116 - 4231 DJ Meerkerk
T 0183 35 21 98
E info@tulipinnmeerkerk.nl
www.tulipinnmeerkerk.nl


