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BOOGLASPROCESSEN
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken

 



 

D&P-TOTAAL BOOGLASPROCESSEN (PM4) DEEL 2 

5 

AFTEKENLIJST 
 

Planning In deze cursus maak je in totaal vijftien praktijkopdrachten. Hierbij 

leer je de theorie. In totaal ben je zo'n zestig uur bezig met deze 

cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. In dit deel staan vijf 

praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je ongeveer bezig bent 

met een opdracht. Soms ben je wat sneller en soms wat langzamer. 

Als je een onderdeel hebt afgerond, kruis je dit onderdeel af. 

 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde tijd Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P7 T-stuk maken 2 uur  

P8 Bruggetje lassen 2 uur  

P9 Lassen van een haaks profiel 2 uur  

P10 Lassen van een buis op vlakke plaat 2 uur  

P11 Hindernis ontwerpen 10 uur  

Theorie   

MIG/MAG-lassen 30 minuten  

BMBE-lassen 30 minuten  

TIG-lassen 30 minuten  

Andere lasprocessen 30 minuten  

Lasfouten 30 minuten  

Tabellen -  

Extra   

Toetsen   
 

Onderdeel 
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Opdracht Lassen van een haaks profiel 
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P11 HINDERNIS ONTWERPEN 
 

Opdracht 11 In deze opdracht ga je een hindernis ontwerpen voor de drone. 

 

Je mag een keuze maken uit drie type hindernissen: 

• De drone vliegt door een hoepel. 

• De drone vliegt door een poort. 

• De drone landt op een landingsbaan. 

 

Je gaat deze ontwerpen tekenen in Spaceclaim. Om hiermee te leren 

werken, ga je eerst starten met het leren van basisvaardigheden 

voor Spaceclaim. 

 

Spaceclaim is CAD-software. CAD betekent Computer Aided Design. 

 

Maak eerst de opdrachten uit het Lesboek 

Spaceclaim. Vraag je docent om instructies 
 

 

Dit heb je nodig Je hebt de volgende dingen nodig voor deze opdracht: 

• lesboek Spaceclaim 

• potlood en papier 

• computer 

 

 

Voorbereiden Oefenen met CAD-tekenen 

• Vraag de docent om instructies bij de Spaceclaimlessen. 

• Doorloop de lessen Spaceclaim. 

 

Ontwerp uitwerken 

• Maak een schetsje op papier van de hindernis die jij hebt 

gekozen. 

• Denk na over de afmetingen van je ontwerp. 

 

 
Schets van een ontwerp hoepelhindernis 
 

 

 
Schets van een ontwerp booghindernis 
 

 

 
Schets van een ontwerp landingsbaan 
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BMBE-LASSEN 

 

BMBE-lassen Deze methode van lassen staat ook wel bekend als elektrisch lassen. 

Dit is wat verwarrend omdat alle lasprocessen elektrisch zijn. Je kunt 

dus beter over BMBE-lassen (booglassen met een beklede electrode) 

praten. 

 

BMBE-lassen werkt met een constante stroomsterkte, terwijl 

MIG/MAG-lassen met een constante spanning werkt. De boog zorgt 

voor de energie om het werkstuk en de elektrode te laten 

samensmelten. Er komt geen gas of aanvoerdraad bij kijken, dus het 

apparaat is licht en compact. Je kunt er buiten mee lassen of zelfs 

onder water. Voor weinig geld kun je al een lasapparaat kopen. De 

techniek is eenvoudig en je kunt er vrijwel alles mee lassen. 

 

Bij BMBE-lassen maak je gebruik van een elektrode. Deze heeft een 

bepaalde lengte. Bij het lassen smelt de elektrode en wordt dus 

steeds korter. De afstand tussen het werkstuk en de elektrode moet 

gelijk blijven om een goede boog te krijgen. Je moet de elektrode 

dus naar je werkstuk toe bewegen. Dit is niet altijd even makkelijk, 

maar met veel oefenen is dit goed te leren. 

 
Bij lassen met beklede elektrode gebruik je 

een elektrode die langzaam opraakt 
 

  

Vraag 

 9  Waarom is BMBE-lassen een betere term dan elektrisch lassen? 

 

 
 

  

Vraag 

 10  Noem drie voordelen van BMBE-lassen. 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

 

 

Waarom kies je BMBE-lassen? Booglassen met beklede elektrode is een veel gebruikte vorm van 

lassen. De techniek is makkelijk toepasbaar en er zijn veel soorten 

elektrodes verkrijgbaar. Veel doe-het-zelvers gebruiken het, maar 

ook professionals bij kleine klusjes. Deze methode kun je ook 

gebruiken bij onderwaterlassen. Je gebruikt dan waterbestendige 

elektroden. Voor productiewerk is deze techniek minder voordelig 

dan bijvoorbeeld MIG-lassen, omdat je de slak steeds moet afbikken 

en dat kost tijd. 

 

Lassen met beklede elektrode is ook wel automatisch mogelijk. Je 

gebruikt dan langere elektroden. Dit wordt maar zelden toegepast. 

 

 

 

 
Lassen onder water kan met een speciale 

elektrode 
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Een autogeen lasinstallatie 
 

  

Autogeen lassen gebruik je voor staal (vooral dunne plaat tot 3 mm), 

voor pijpen in de verwarmings- en installatietechniek (kleinere 

diameter en wanddikte) en reparatielassen van gietijzer. Door de 

warmtetoevoer over een groter gebied koelt het materiaal minder 

snel af. 

  

Vraag 

 27  Is autogeenlassen geschikt voor massaproductie of voor 

maatwerk en reparatie? 

 

 
 

 

 

Thermietlassen Ook bij thermietlassen komt de warmte van een chemische reactie. 

Bij dit lasproces wordt een mengsel van ijzeroxide en aluminium in 

de gietkroes gebracht en ontstoken. Door de chemische reactie 

verandert het ijzeroxide in ijzer. Het aluminium oxideert. Er ontstaat 

veel warmte waardoor het ijzer smelt. Het gesmolten ijzer loopt 

tussen de voorverwarmde delen en laat de oppervlakken smelten. 

Na het stollen ontstaat een goede verbinding. 

 

Je gebruikt dit proces voor het lassen van stalen rails in het veld en 

voor het lassen van verschillende vormen van stalen profielen. Ook 

gebruik je dit proces voor het lassen in koperen kabels. Het 

ijzeroxide vervang je dan door koperoxide. 

  

Spoorstaven worden gelast met behulp van 

thermietlassen 
 

  

Vraag 

 28  Met welk mengsel van stoffen kun je thermiet lassen? 

 
 

 

https://link.pie-totaal.nl/spoorstaven/
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Een lijst met namen van alle chemische 

elementen (periodiek systeem) 
 

  

Chemische elementen worden aangegeven met een afkorting. Dit 

maakt het voor iedereen eenvoudiger om de stoffen en reacties te 

beschrijven. De belangrijkste voor de metaalindustrie vind je in de 

tabel. Veel afkortingen lijken niet logisch. De meeste zijn afgeleid 

van de Latijnse aanduiding van het metaal. Zo staat Ag voor 

Argentum (zilver), Cu voor Cuprum (koper) en Pb voor Plumbum 

(lood). 

 

Normen Via normen kun je nagaan aan welke eisen een product moet 

voldoen. Maar ze vertellen je ook hóe je daaraan kunt voldoen. Een 

norm biedt veel informatie en is een goed naslagwerk. Normen 

kunnen uit meerdere delen bestaan. Die delen zijn niet allemaal in 

hetzelfde jaar vastgesteld. 

 

 

 
Op deze site vind je alle informatie over 

normen  

(Bron: www.nen.nl) 
 

 

Op de site van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) zie je wat 

de huidige versie van de norm is. De meeste normen kun je ook op 

deze site bestellen. 

 

De volgende lijst geeft een overzicht van de belangrijkste normen 

voor de lastechniek. Let op: ze zijn niet allemaal in het Nederlands 

beschikbaar. 

• NEN-EN 1011 (en): Lassen - Aanbevelingen voor het lassen van 

metalen 

• NEN-EN 1090 (nl): Het vervaardigen van staal- en 

aluminiumconstructies 

• NEN-EN-ISO 3834 (en): Kwaliteitsborgingseisen voor smeltlassen 

van metalen 

• NEN-EN-ISO 2553 (en): Lassen en verwante processen - 

Symbolen weergave op tekeningen. Las- en soldeerverbindingen 

• EN ISO 6520 (en, fr, de): Lassen en aanverwante processen - 

Indeling van geometrische onvolkomenheden in metalen 

• NEN-EN-ISO 6947 (en): Lassen en verwante processen - 

Lasposities 


