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Voor verspaning en plaatbewerking is Model Based Defi nition al enige tij d staande praktij k. Het 3D 
CAD-model wordt automatisch vertaald in een CAM-bewerkingsprogramma. Nu is het voor lassen 
eindelij k ook zover. TFH technical services, Valk Welding en Software Factory hebben een tool 
ontwikkeld voor het 100% automatisch, offl  ine programmeren van de lasrobot. En moet de 
handlasser nog in actie komen, dan profi teert die via augmented reality van de digitalisering van 

de lasinformatie.

HANS  VAN  EERDEN

tijk voor verspaning (draaien, frezen, ...) en 
plaatbewerking (lasersnijden, kanten, ...).

Dikke las
Voor lassen was het nog niet zover. De ontwerper kon 
in CAD wel een las aangeven, als een lijn (‘line weld’), 
maar die werd niet automatisch overgezet naar het las-
programma. De programmeur van de lasrobot was 
altijd nog druk met klikken om elke las opnieuw in te 
voeren: dubbel en foutgevoelig werk. Bovendien 
moest hij er dan nog een ‘echte’, dikke las (solid weld) 

Naadloos van CAD 
naar CAM

MODEL BASED LASSEN NU OOK GEREGELD

M O D E L  B A S E D  D E F I N I T I O N

LASPARTNERS
TFH technical services in Leusden ondersteunt machinebouwers bij  R&D, standaardisatie, confi guratie, Model Based Defi nition (MBD) en 
Model Based Enterprise (MBE). Bij  MBE, de ultieme vorm van digitale integratie, werken productie- en distributieketen samen vanuit één 
centraal productinformatiemodel. Dit biedt veel kwaliteits- en effi  ciëntievoordelen, maakt verregaande automatisering mogelij k en is 
tevens een belangrij ke methodiek om tot ‘fi rst time right’ te komen.

Valk Welding ontwikkelt en bouwt kant-en-klare lasrobotsystemen voor kleine tot middelgrote productie-opgaven en levert tevens las-
benodigdheden. Met eigen R&D innoveert Valk Welding in hard- en software. Naast de hoofdvestiging in Alblasserdam zij n er vestigingen 
in Frankrij k, Denemarken, Tsjechië en Duitsland en werkt men met lokale medewerkers in België, Polen, Noord-Ierland en Zweden. 

Software Factory ondersteunt (middel)grote industriële bedrij ven bij  hun digitale transformatie richting virtuele productontwikkeling en 
productie in intelligente netwerken. Het Duitse softwarebedrij f biedt oplossingen voor productontwerp en productiebesturing en heeft 
expertise van Application Lifecycle Management, Systems Engineering en Augmented Reality.

Bij Model Based Defi nition (MBD) wordt een 
ontwerp opgebouwd als 3D-model en voorzien 
van Product Manufacturing Information (PMI). 
Vanuit 3D-model + PMI kan 100 procent auto-
matisch een bewerkingsprogramma worden ge-
genereerd, waardoor de stap van CAD naar 
CAM naadloos verloopt. Er komt geen program-
meur of werkvoorbereider meer aan te pas en de 
traditionele stap terug naar 2D-werktekeningen 
vervalt. Dat verhoogt de doorloopsnelheid en 
verlaagt het foutrisico. MBD is al staande prak-
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van maken. Al met al een arbeidsintensief klusje. Ver-
andering diende zich pas aan toen Creo, de 3D 
CAD-software van PTC, in versie 4 de mogelijkheid 
kreeg om solid welds te definiëren. Daardoor kon in 
principe alle lasinformatie al in 3D CAD worden vast-
gelegd. Dat was een hele verbetering, want voorheen 
waren lastekeningen vaak onduidelijk, bijvoorbeeld 
over de exacte positie van lassen. Het waren daarom 
de meest gewijzigde tekeningen voor een productont-
werp; de lasser wist het altijd beter en stuurde tekenin-
gen telkens terug naar de ontwerper. De lasinformatie 
kon nu dus eenduidig digitaal worden vastgelegd, 
maar het ontbrak alleen nog aan de vertaalslag naar 
het lasprogramma voor de lasrobot (of naar digitale 
lasinstructies voor de handlasser). Om daarin te voor-
zien, sloegen TFH technical services, Valk Welding en 
Software Factory de handen ineen, elk vanuit hun ei-
gen invalshoek. Het initiatief kwam van TFH als ex-
pert in MBD, terwijl Valk Welding als leverancier van 
lasrobots het programmeren ervan wilde vereenvoudi-
gen en Software Factory zijn ervaring als specialist in 
integraties voor Creo inbracht.

Nieuwe standaard
Het begint bij het ontwerp van een lassamenstelling 
in Creo. Deze wordt vervolgens vrijgegeven door 
export naar een aantal bestanden in een PDM/
PLM-systeem. Naast een materiaallijst (WeldBOM) 
zijn dat STEP-files en een XML-file volgens de zo-

geheten Wiscon-standaard. Deze standaard was eer-
der ontwikkeld voor de Tekla BIM-software (Buil-
ding Information Model) voor staalconstructies. Nu 
is de Wiscon-standaard uitgebreid naar de nieuwe 
toepassing voor complexe lassamenstellingen, inclu-
sief dubbelgekromde lascontouren. Bij de export 
worden van elke las de dikte, de curve en de nor-
maalvector van de buitenkant van de las vastgelegd, 
evenals het pad dat de lasboog moet volgen. Hierbij 
kan onderscheid worden gemaakt tussen het aflas-
sen en het voorbereidende hechtlassen (tack welding) 
dat nodig is om de constructie bij elkaar te houden 
voor het aflassen. Creo kent daar aparte tabbladen 
voor en ook die informatie wordt meegenomen 
naar het lasprogramma.

100 procent automatisch programmeren
De output, genoemde Wiscon-file, is leesbaar: alle 
lasinstructies zijn voorzien van annotatie, waarop de 
programmeur/werkvoorbereider kan klikken om 
informatie over onder meer de dikte en de lengte 
van de las tevoorschijn te halen. Dit vergemakkelijkt 
het eventuele debuggen van een ontwerp. Is het 
ontwerp foutloos, dan kan de Wiscon-file 100 pro-
cent automatisch worden verwerkt door de tool die 
Valk Welding heeft ontwikkeld, voor Automatic 
Robot Programming (ARP). Voor het genereren 
van het lasprogramma leest de ARP-module naast 
de Wiscon-file ook twee STEP-files in: van het 

De Wiscon-file met 

alle lasinformatie, 

leesbaar voor mens 

en machine. >

Lassen kunnen nu in 3D CAD worden vastgelegd als ‘solid welds’ en vervolgens worden overgedragen naar de offline programmering van de lasrobot.
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100% automatisch

PDM/PLM

complete productontwerp en separaat van alleen de 
lassamenstellingen in het product. De ARP-module 
voert tevens met behulp van simulaties een check 
op lasbaarheid uit en levert feedback voor verbete-
ring van het ontwerp. Dankzij de automatisering 
wordt zowel de kwaliteit als de consistentie van het 
laswerk verbeterd. De bestaande praktijk bij het 
handlassen is namelijk dat de lasser handmatig vaak 
nog veel corrigeert en soms moet improviseren om 
een goede las te kunnen leggen. Het resultaat is een 
robotlasprogramma. De laatste stap is de vertaalslag 
naar de robot die een bepaalde lasopdracht gaat uit-
voeren. Daarvoor dient de DTPS-applicatie 
(DeskTop Programming and Simulation System), 
die de fi netuning van het lasprogramma voor de 
specifi eke robot verzorgt.

Effi  ciencyslag
De door TFH in samenwerking met Valk Welding 
en Software Factory ontwikkelde tool is wereldwijd 
uniek en werkt inmiddels, terwijl fi ne-tuning nog 
gaande is. Eerste tests worden uitgevoerd bij de 
Duitse kranenbouwer Liebherr en Nederlandse trai-
lerbouwer Broshuis, bedrijven die beide produceren 
in een regime van ‘high mix, low volume’. Dit houdt 
in dat productseries steeds kleiner worden, de varia-
tie in producten toeneemt en het uiteindelijk rich-
ting ‘one-piece fl ow’ gaat, waardoor relatief steeds 
meer tijd nodig is voor het programmeren. De 
nieuwe tool zorgt voor een effi  ciencyslag, omdat 
deze niet alleen de lasinformatie foutloos van ont-
werp naar lasprogramma vertaalt, maar ook bij-
draagt aan automatisering van het lassen zelf en het 
programmeren. Daarmee biedt de tool een oplos-
sing voor het tekort aan technisch geschoolde men-
sen, zowel lassers als programmeurs. Een probleem 
dat alleen maar urgenter wordt vanwege de ge-
noemde ‘high mix, low volume’ trend. De nieuwe 
tool zal de tijd van ontwerp tot lasprogramma zeker 
halveren.

Digitaal handlassen met behulp van AR
Soms is handlassen toch nog effi  ciënter of zelfs on-

vermijdelijk. Ook in die gevallen brengt de digitali-
seringsslag voor lasinformatie profi jt. Dat gebeurt 
met inzet van AR (augmented reality, of meer alge-
meen extended reality (XR), de verzamelterm voor 
virtual en augmented reality). Voor toepassing bij 
handlassen heeft Software Factory een XR-applicatie 
ontwikkeld. Die projecteert op een XR-bril die de 
lasser draagt, zoals een HoloLens, de benodigde in-
formatie op de samenstelling die hij/zij voor zich 
ziet. Dat zijn bijvoorbeeld de onderdelen die aan 
elkaar moeten worden gelast, de exacte positie van 
de las en het lasvermogen dat moet worden ge-
bruikt. De lasser hoeft niet meer te kijken op papie-
ren tekeningen die met handschoenen aan lastig zijn 
te hanteren en mogelijk ook nog verouderd zijn (en 
brandbaar!). Dat stroomlijnt het werkproces en 
voorkomt fouten. De digitale lasinformatie wordt 
bij robot- en handlassen op een verschillende ma-
nier gepresenteerd en verwerkt, maar de ‘opbrengst’ 
is hetzelfde, effi  ciency- en kwaliteitsverbetering – op 
naar ‘fi rst time right’.

WWW.TFHTECHNICALSERVICES.NL
WWW.VALKWELDING.COM
WWW.SF.COM

De workfl ow voor het 

automatisch vertalen 

van het ontwerp van 

een lassamenstelling 

naar een 

lasprogramma.

Voorbeeld van de lasinformatie die de XR Welding Assistant van Software Factory 
projecteert op de XR-lasbril van een handlasser.
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